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E or YoRwb 
Evoluţia omului în toată splen- 

doarea ei s-a găsit, la un moment 
dat, într-un mare impas. Funcţionarul 
unei firme stătea închis între patru 
pereţi având în față un birou, un mor- 
man de hârtii, un pix fără pastă şi 

z câteva creioane boante aruncate 
lângă o ascuţitoate de mult ruginită. La un 
moment dat, ușa biroului s-a deschis larg și un 
funcţionar de la altă firmă i-a adus o mașinărie 
ciudată căreia i se spunea calculator. Omul s-a 
mai luminat la față. Mormanul de hârtii a dis- 
părut ca prin farmec și a urmat o perioadă 
liniștită şi plină de realizări. După câţiva ani, 
omul a ridicat din sprânceana stângă, mirat tare 
de un gând ce-l străfulgerase: mă plictisesc! 
Ecranul negru al calculatorului îi dădea frisoane 
și multitudinea de cifre îl înnebunea. Atunci a 
primit de la funcţionarul altei firme o dischetă. A 
învârtit-o pe toate feţele, a introdus-o în floppy, 
a încârcat programul și l-a lansat. Ce a văzut, l-a 
făcut să mai ridice o dată din sprânceană și să 
se gândească. 

Mă joc! Nu mă mai plictisesc. Acel funcţionar 
de la altă firmă a mai trecut, de atunci, pe la el 
de mai multe ori, şi i-a adus odată o dischetă, 
altădată două, ba chiar, într-o zi, i-a adus 20 de 
dischete, toate cu jocuri, ca până la urmă să se 
hotărască și să-i aducă un CD. 

De atunci și până acum, omul nostru a trăit 
fericit și neplictisit, până astăzi, când sprânceana 
lui cea plină de gânduri s-a mai ridicat o dată. 
Nu mă plictisesc, dar lipsește ceva! Muncit de 
gânduri s-a îndreptat spre casă. Pe drum s-a 
oprit la chioșc și a cumpărat o revistă, Compu- 
ter Games. Ca prin minune, sprânceana s-a așe- 
zat liniștită la locul ei şi un gând cald ca o urare 
de Crăciun l-a făcut să zâmbeascâ: De-acum nu 
mai îmi lipsește nimic. 
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SPEED PLAYER o JALA î ; 

Super-concursul organizat de noi la sfârșit. Un singur pas mai este de făcut: definitivarea 
echipei națională de jucători a României dintre „butonarii“ cei mai vestiți ai țării. Acest sfârșit 
ce va deschide porțile pentru noul campionat al anului 1997, cu care promitem să fim în toate 

marile orașe ale țării. 

JE a. 9 
Cele mai calde informaţii de la Westwood și descrierea pe 
larg a fantasticei realizări de la sfârșitul acestui an - RED 
ALERT. 

Dacă Fifa '96 sau Destruction Derby vă spun ceva, fiți 
pregătiți să faceți față reușitelor continuări ale acestora. 
Dacă nu, Screamer II, NHL '97, Hind, Navy Strike și F1 

Manager le vor lua locul. 

Î. aaa “] 
Master of Orion II și Heroes of Might & Magic II sunt cu sigu- 
ranță jocuri foarte așteptate în România, în aceeași situație 
aflându-se și Diablo. 

Dacă data trecută Tex Murphy a plecat în 
grabă din Under a Killing Moon, de data asta el 
promite să ocupe calculatoarele pe o perioadă 
nelimitată, prin noua lui aventură - The 
Pandora Directive. Promisiuni asemănă- 
toare face și Zork Nemesis, continuarea 
celebrului Return To Zork. 

Calculatoarele fără de care nu ne 
mai puteam juca descrise pe 
înțelesul tuturor. 

Ip ] „E PORI 3 

Final Doom la final, sau poate la 

început. Răspunsul îl așteptăm de la 
voi. 

DUCAŢIONAL aaaaaaazaa 
Anual, sute de programatori, psihologi, 

analiști etc. încearcă să creeze, pentru 
familia ta, cele mai bune programe. 

E 

Nu uitaţi sărbătorile de iarnă! 







Primul concurs realizat la laşi a fost 
un real succes. Reflexele noastre în 
momentul în care ajungem la astfel de 
concluzii (îmbucurătoare de altfel) sunt 
rapide, 

Ideea care mi-a picat cel mai repede 
la îndemână a fost o emisiune televizată 
în cadrul postului naţional teritorial de 
televiziune - TVR lași. 

La început această idee înfiripată 
părea un pic cam deplasată, dar cu un 

pic de hotărâre 
din partea noastră 
și ceva înțelegere 
din partea redac- 
torilor de la laşi 
am reușit să fa- 
cem o emisiune. 
Și nu orice fel de 
emisiune ci una în 
direct și nu o pre- 
zentare de joc ci 
un concurs în toa- 
tă regula. 

Sâmbătă 30 
Noiembrie ne ur- 
cam în rapidul de 

lași via Pașcani, 
cu ochii cârpiţi de 

somn, dar căptu- 
şiți bine de jocuri de toate felurile și de 
toate gusturile. 

Prânzul ne găsește pe peronul gârii 
din lași iar după amiaza în studiouri. Dis- 
cuţii, păreri, apre- 
cieri, toate se în- 
vârteau învârteau 
în jurul nostru. Au | 
sosit calculatoa- |] 
rele. Două maşini 
pline cu vârf și în- | 
desat. Monitoare, 
cabluri, prize, șoa- | 
reci, tastaturi, etc, 

Prietenii noștrii, 
participanţi la pri- 
mul concurs erau 
și ei pe aproape, 
Revista (numărul 
2) o noutate. Nu 
se găsește. Nu-i 
nimic. Poftim una | 
din fondul de pro- 
tocol. Cum e? E mai bună! Arată mai 
bine. 

Concurenţii numărului 2 al concursului 
din lași au fost până la urmă elevii 

claselor de informatică din liceul Grigore 
Moisil. Sâmbătă veniţi pentru pregătirile 
de a doua zi li s-a permis o rundă de 

antrenament pe calculatoare pentru a se 
acomoda cu tastaturile și jocurile. Totul 

bine și frumos. 

Am plecat din studiouri pe la ora nouă 
avertizaţi că a doua zi dimineaţă o orâ 

rezonabilă la care ar trebui să fim în tele- 
viziune ar trebui să fie ora 6. 

Duminică ora 6 opream înnebuniţi un 
taxi și pe la și un sfert eram acolo. 

Ora 7. - toţi participanţii erau prezenţi 
în studioul în care urma să se producă 

evenimentul. 
Ora 7.30 - Computer Games în direct 

la TVR lași plus concursul, plus con- 
curenții, plus realizatorul, plus calcula- 

toarele, plus Actua Soccer - prima rundă 
a concursului. Zece tastaturi gemeau de 
apăsâturile concurenţilor. Diferite echipe. 

naţionale alergau înnebunite pe moni- 
toare conduse de concurenți în căutarea 
golului. 

Qe un calculator cu un monitor de 17" 

LAYER 
se prezentau demo-uri. Q Rally pentru 
început. 

Concursul a 
continuat și în 
absența imag- 
inilor pe moni- 

toare, oarecum 
contra-crono- 

concurs. 

Finala 

Quake-ul aș- 
tepta liniștit cu 
cei aproape 70 de mega ai săi onoarea 
de a încheia concursul. 

La semnal cei opt 
finaliști s-au conectat di- 
rect la cel de-al doilea 
episod pe nivelul normal, 
concomitent cu începutul 
ultimei transmisii în direct. 

Câștigătorul concursului 
a fost Dia Valentin, 

Acum la sfârșit ar fi bine 
și frumos dacă am mulțumi 
unor persoane atât fizice 
cât și juridice. 

Mulţumim prietenilor 
noștri din lași care ne-au 

ajutat enorm în timpul con- 
cursului (de altfel con- 
curenţi şi câștigători ai 
primului concurs), firmei 
RADIX care ne-a pus la dispoziţie calcu- 
latoarele (mulțumim mult domnului Nucu 
Moloci) şi nu în ultimul rând TVR lași. 

O poveste 
Ia Sibiu... 

După șase 
ore de drum pri- 
ntr-o ceaţă să o n 

tai cu cuțitul 
intrăm în Sibiu 
Debarcâm din 
VW-ul galben 
care ne-a purtat 

până aici, și ne 

plasăm în for- 

maţie ordonată 
în fața clădirii 
Casei de cul- 
tură, 
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Un comando de doi oameni are de 
înfruntat o ar- 

maţă de body- 

Avem norocul 
să ne aflâm 
într-un oraș 
de ardeleni. 
Întârzierea 
noastră a pro- 
vocat panică 
şi aici şi la Bu- 
curești (mai 

târziu vom 
ji afla că apă- 

ruse zvonul 
unui accident). 
Pentru că nu 
ştiau exact ca- 

re va fi mijlocul nostru de transport, 
gazdele pragmatice, se organizaseră 

exemplar şi ne așteptau 
în punctele strategic 
gară, casa de cultură și 
normal magazinul TIM 
sediul statului major al 
prietenilor noștri din acest 

oraș. 
Suntem deplasaţi, noi pe 
propriile picioare, iar calcu- 
latoarele pe sus, în locuri 

special amenajate. Noi în 
sala de spectacol iar calcu- 

Jatoarele într-o cameră plină 

cu boxe, microfoane și alte 
instrumente ce servesc la 
propagarea și amplificarea 
sunetului în natură. 
Să revenim Ia noi. Sala de 

spectacol era plină ochi, parcă se desfășura 
] un campionat mondial de fotbal. Era ceva 

mai mult, era ediția a V-a a Balului Adolescen- 
țlor Milionari. 
Suntem niște 
tipi care se a- 
daptează uşor 

la mediul în- 
conjurător, 

așa că ne im- 
plicăm cât pu- 

tem în pro- 
gram și reu- 
şim să atin- 
gem paturile 

la... 
5.30 (a 

doua zi nor- 
mal). 

COMPUTER GAMES NR. 3, 1996 

pagina trebuie închisă şi pregătită pentru 
printarea pe film. Ce a urmat veţi afla în 

numărul viitor de la corespondentul nos- 
tru local. 

Și dacă tot vorbim de continuări... 
„La mulţi ani! La mai multe şi mai 

bune jocuri.” 

The show 
8.00 deșteptarea. 

Urmează „Zbor deasupra unui cuib 
de cuci”. Să pui pe picioare un concurs 

în două-trei ore nu ar fi o problemă, dacă 
am fi în propriul fief, așa însă este o nebu- 
nie. Medicul care ne-a tratat a fost 
Mircea Notar, patronul magazinului de 
care am pomenit mai devreme. 

În timp ce noi bricolăm la calculatoare Aţi văzut cumva niște oameni serioşi 
cu o meserie căutată, privind pe sub 

sprânceană la mo- 
nitoare? 
Eu am avut privi- 
legiul! 
Speed Player, va- 
rianta pentru pre- 

să (și nu una be- 
ta), a avut o des- 
fășurare mai mult 
decât destinsă. 
La un moment dat 
se punea proble- 

ma dacă nu ar fi 
bine să introdu- 
cem ca probă Mind- 
'swepper-ul. 
Pe scurt, Jurnalul 
Naţional, Ame- 
rom, Oglinda, Pre- 

țul Succesului, Sport XXI, Salut s-au luat 
la o trântă gazetărească prin intermediul 
Pray for Death, 

Râni, contuzii, vânătăi, Cred că cel mai 
bine ar fi să-i între- 
baţi pe băieţii de la 

i Amerom, care au 
încasat-o de la 
greul de la Oglinda. 

y În concluzie d- 
| Darius Apostol de 
la „Oglinda“ a câş- 
tigat marele pre- 
miu pus la bătaie 
(la propriu): „Under 
a Kiling Moon'. 
Presarii au fost mai 
mult decât simpatici 
și le mulțumim mult 
pentru înțelegerea 
faţă de carenţele 
primului concurs 
din țară. 

Vă mulţumim tuturor pentru ajutorul 
acordat în organizarea acestor mani- 
festări care au încântat participanţii dar și 
pe cei care-i însoțeau şi sperâm că anul 
viitor va fi mult mai fructuos pentru 
desfâșurarea concursului. 

pe scena sălii în care se va desfâșura 

concursul, Mircea scoate din mânecă tot 
ceea ce trebuie concursului nostru, 
începând cu legitimaţiile de concurs şi 
încheind cu înlocuitori pentru jumătatea 

de echipă care în momentul respectiv se 
îndrepta cu viteza trenului spre lași unde. 
urma să organizeze un alt concurs 

Speed Player. 
În mod normal fraza aceasta ar fi 

început cam așa: „La 10.30 se dă star- 
tul”. Apare însă o problemă este 22.45 și Redacţia 



stau în cale, în încercarea sa de distrugere. 

Aici apari tu, de partea Aliaților sau a 
Sapgriepe - 5 “ptoae = „„ Sovieticilor. Mie personal mi-au plăcut mai 
pozat ş j mult Sovieticii, mai ales că am avut șansa să 

joc cu băieţii răi. De exemplu, în prima misi- 
groază de une cu Sovieticii, ești informat de infiltrarea 

2 , C unor partizani într-un sat mic și vei primi 
Daia Ia ale > 7 ordine care i-ar plăcea numai unui sadic. „Ei 

4 sunt dușmanii poporului“, intonează Stalin, 

sta bine-nţeles dacă nu alegi din 
prima Command & Conquer: 
Red Alert. Produs de West- 
wood Studios - al câror le- 

gendar Dune II a inaugurat genul strategie 
real-time, și al căror Command & Con- 
quer (împreună cu Warcraft II al lui 
Blizzard) reprezintă cel mai bun joc 
din această categorie la ora actuală 
- Red Alert are toate calitățile să 
devină un învingător: Albert 
Einstein aplică teoria relativității 

pentru a se întoarce în timp și a-l 
asasina pe Hitler înainte ca acesta 
să ajungă la putere. Planul reușește, 
iar Germania nazistă nu va mai exista 
niciodată. Dar, din păcate, amenințarea 
roșie există, cu o Rusie a lui Stalin 
îndreptându-și mașina de război spre Vest, 
semănând distrugere și teroare celor care îi 

„Distruge satul și omoară-i pe toţi“. 
Brusc, ești aruncat în mijlocului câmpului 

de luptă, plin de tancuri, soldaţi și alte unități 
de luptă care se asortează decorului, totul 
așteptând comanda ta pentru distrugerea 
totală a inamicului. 

Red Alert UN toate Designul și funcţionalitatea acestor 
calitățile Să devina! unităţi de luptă sunt dintre cele mai bune 

un înVINgatăR văzute vreodată în jocurile de acest gen. 3 
Varietatea de forțe și structuri este foarte 
imensă, oferind jucătorului posibilitatea de 
a-și concepe strategia preferată. Și mai 
interesant este că forțele celor doi inamici » 
se contrabalansează una pe cealaltă. De 
exemplu, distrugătorul Aliaților, care poate 

ataca fără nici o problemă trupele de pe 
apă, uscat sau aer de la distanțe mari, este 

antidotul pentru MIG-urile Sovietice care, 

într-un număr mare, au un efect devastator. 
Medicul Aliaților, care poate reface complet 
energia tuturor soldaţilor, este asemenea 

câinelui Sovieticilor, ce poate sfâșia un 
număr mare de soldați în câteva secunde. 

Misiunile Aliaților depind foarte mult de 
ce pregătește tabăra lui Stalin și invers. 
Deci indiferent cu cine vei juca, vei auzi tot 
timpul vești despre tabâra cealaltă. 

Misiunile sunt legate între ele pentru a crea 

o atmosferă de război lung și greu. Spre 
deosebire de C&C, misiunile din Red 
Alert sunt mult mai variate, cu convoaie, 
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cu salvări spectaculoase, escorte, acti- 
vităţi teroriste. 

Misiunile au intercalate între ele filme 
care îţi prezintă locul unde trebuie să 

desfâșori lupta, sau rezultatul luptei ante- 

rioare. Cum era de așteptat din partea 
celor de la Westwood, filmele sunt 
pur și simplu superbe, 
foarte bine completate * 

de grafica SVGA a jocului 
(în Win 95). O rezoluţie mai 1%, 

mare înseamnă și o hartă mult mai vi 

mare. i 

Red Alert prezintă două moduri 
pentru a juca singur, cu Aliaţii sau 

Sovieticii. Când joci cu Aliaţii, vei coman- 
da armate din diferite țări (depinde 

de misiune). Fiecare armată are 

particularităţile ei pentru a face 
perfect noul sistem multi-play- 

er, care acum are suport pen- 
tru 6 jucători prin rețea sau 

Internet (via Kali - http://www. 
axxis.com/kali/). Fiecare țară 

(Rusia, Anglia, Franța, Grecia, Ger- 
mania, |talia, Spania și Turcia) are a- 

vantajele ei în privința timpilor de con- 
struire a clădirilor, costului trupelor, pute- 

rii acestora, ceea ce aduce o groază de 
variante în jocul multi-player 

Tiberium-ul nu mai există, în schimb 
harvesterele vor avea de-a face cu multe 
tipuri de minereu, de fier sau nichel, 
fiecare valorând mai mult sau mai puţin. 
Cele mai importante îmbunâtâţiri aduse 

jocului sunt: patrulele care asigură paza 

clădirilor și faptul câ oricine poate crea 
un algoritm de gâsire a drumului cel mai 

scurt. Fiecare armată are o nouă „armă 
supremă", ce poate asigura distrugeri 
masive inamicului. Acţiunea jocului se 
desfășoară în Europa, astfel încât bătâli- 

ile se vor ține pe mai multe tipuri de 

teren. Au apărut și plaje, perfecte pentru 
debarcări spectaculoase. 

Dar cea mai mare atenție a fost acor- 
dată Al-ului (inteligenţa artificială) jocului. 
Calculatorul este mult mai inteligent și 
mult mai greu de învins. Acum cal- 

culează fiecare ameninţare și 

trimite armate suficiente pentru a 
te distruge. Au fost introduse ele- 
mente noi: hoți, medici, câini, spi- 
oni, mine antitanc, crucișătoare, 
distrugătoare, parașutiști, subma- 
rine etc. Acum ai un control per- 

fect în aer, pe pământ și în apă! 

De asemenea, a fost introdus și 

un „Skirmish Mode“, un fel de 

multi-player cu calculatorul. 

Indiferent cu cine vei 
juca, cu Aliaţii sau So- 

vieticii, vei avea de câș- 
tigat 13 misiuni pentru a 

! termina jocul. În general, și 
sub DOS și sub Windows, 

misiunile sunt aceleași. Dacă 
ai răbdare să îl joci în ambele 

versiuni, vei descoperi multe di- 

ferențe! Probabil câ vânzările la 
Red Alert vor depâși orice aștep- 
tări, devenind un joc despre care 

vor scrie și cărţile de istorie. Red 
Alert face parte din aceeași cate- 
gorie de jocuri cu Civilization II 
sau Quake, care și-au urmat pre- 
decesorii și i-au eclipsat imediat, 
devenind legendă. Mă întreb oare 
ce ne mai pregătește Westwood 
et în viitor? Silviu Stroie 

e WESTWOOD a fost fondată în anul 1985, într-un garaj din Las Vegas, 
Nevada, de către Brett W, Sperry și Louis Castle, 
» Primele patru tituri lansate de mou-intiinţată casa pentru PO MAC și 
pentru console s-au numit: Mars Saga, Battle Tech, Dragon Strike, Eye of 
the Beholder. 
e În 1992 lansează două titluri legendare: Kyrandia Book I și Dune II, aces- 
tea propulsând:o în topul marilor case realizatoare de jocuri. 
e Însă cea mai apreciată realizare este Command & Conquer, joc vândut 
în peste 1,2 milioane de exemplare. 
e La puţin timp după apariţia lui Red Alert, mii de fani dornici să-l joace au 
început să asalteze porțile renumitei case, unii dintre aceştia venind chiar 
de la 36 de ore distanță. Westwood a fost nevoită să ceară ajutorul forțelor 
de ordine. Încercând să mai rupă rândurile, președintele Brett Sperry a 

anunţat chiar din ușa firmei că în genul „fantasy“ 
va străluci continuarea lui Lands of Lore: 

Guardians of Destiny, realizat bine-nţeles 
= de Westwood. 
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„N, ia 

RED: 

S.T.: La început am fost foarte puțini; era imediat după ce 
am lansat Command & Conquer. Pe parcurs s-au alăturat 
foarte mulți, și astfel planul nostru iniţial despre cum avea să 
arate jocul s-a modificat foarte mult. Acum, la sfârșit, sunt 9 
programatori, 7 graficieni și 4 designeri. Dacă îi (adauge II și pe 
cei de la partea audio, ajun- 
gem undeva în jur de 30. 

RED: 

S.T.: Jocul va rula și sub 
DOS, şi sub Windows95. 
Versiunea pentru Windows |; 
95 va avea grafică SVGA și 
Internet-play încorporat, dar 

versiunea de DOS va nece- 
sita un sistem mai puțin per- 
formant, pentru a rula. 

RED: 

S.T.: Red Alert este un 
joc de sine stâtător și nu va 
avea nevoie de C&C pentru 
a putea fi jucat. Ca și C&C, 
va avea 2 CD-uri - unul pentru 
Aliați și unul pentru Sovietici. 
Acest lucru va permite ca 

jocul să fie rulat multi-player, 
cu o singură copie a jocului. 

RED: 

Noul Westwood 

S.T.: Red Alert este continuarea lui C&C. Scenariul de bază: 
al 2-lea război modial nu a avut loc niciodată (totul este explicat 
în introducere!). În schimb, Uniunea Sovietică, sub conducerea 
lui Stalin, va încerca să cucerească Europa. În Red Alert se 
înfruntă Sovieticii și Aliaţii Europeni. Engine-ul jocului a fost 
foarte mult îmbunătăţit, hărţile sunt mult mai mari, calculatorul 
joacă mult mai bine și optiunile multi-; lasi sunt mult extinse. 

RED: 
S.T.: Asta mă Eezauă eu sunt doar un [Ea alor, 

RED: d bu it Al-ul 

S.T.: Acum calculatorul își extinde baza foarte repede și 
reconstruiește imediat clădirile distruse. E mai deștept chiar și 
când își apără baza (de exemplu dacă o clădire este aproape 
de distrugere, o vinde imediat!). De fapt, într-un joc multi-player, 
un singur calculator poate face jucătorilor probleme reale. De 

fapt, pe mine mă bate tot timpul... 

RED: Jocul Ja în stilul C&C, cu mai multe unităţi și s 

sr. Da. Red Alert are mult mai multe trupe și structuri 
decât C&C, și o varietate mai mare a nivelelor. La fel ca în 

văzut de la poarta principală 

C&C, vei primi diferite trupe, în funcție de partea cui joci. 
Sovieticii sunt mai înceți și foarte puternici, în timp ce Aliaţii 
sunt mai rapizi și mai slabi. 

RED: 

S.T.: Desigur, pot sâ vă dau niște nume, dar va trebui să 
vedeți jocul pentru a aprecia rolul lor în joc. Avem niște super- 

21 arme, precum „Chronosphere“, „Iron Curtain“ sau „Tesla 
Coil“, De asemenea, forțele aeriene reprezintă o 

amenințare foarte mare. Poţi construi mai multe 
tipuri de avioane și elicoptere, trupe care le vei con- 
trola mult mai bine decât în C&C. Au fost inventate 
și antiaeriene pentru a contraataca avioanele. 
VI TI — Dealtfel, sunt și tipuri noi de 
Vp /[ infanterie. Spionul poate 

trece nevăzut de trupele 

inamice (în afară de câini), 
medicul va reface energia 
soldaţilor, iar hoțul va fura 
banii adversarului 
Red Alert are și noi forțe 
navale incluzând transpor- 
toare, crucișătoare și sub- 

marine. 

RED: 

S.T.: În Red Alert, Tiberiu- 

rele cu „Ore Trucks“, dar principiul a rămas același. Pregâ- 
tește-ţi camioanele pentru a extrage minereu și banii vor crește 
pentru a-ţi putea dezvolta baza. 

RED: 

S.T.: Asta depinde de ce nivel de dificultate alege jucătorul 
la începutul jocului. Există o mare varietate în misiuni, trupe și 

clădiri disponibile, deci bâtălia va fi mult mai lungă și mai grea. 
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S.T.: Da, aceste sugestii au fost foarte importante pentru 

noi. Astfel, am putut să vedem unele greșeli destul de mari pe 
care nu le-am putut observa la timpul potrivit. De exemplu, 
transportarea sacilor de nisip până în baza adversă ... 

RED: Va fiin și un editor de nivele? 

s: va fi un editor cu care îţi vei putea face propriile hărţi. 
Aceste hărţi pot fi folosite și pentru jocurile multi-player, dacă poți 
păcăli pe cineva să joace împotriva ta pe hărţi făcute de tine! 

RED: Ne poți spune care vor fi opțiunile multi-player? 
S.T.: Cam aceleași din C&C, dar cu un număr mai mare de 

jucători în jocurile IPX (8 jucători). Este foarte amuzantă o 
hartă mare pe care se înfruntă 4 umani cu 4 calculatoare. De 
asemenea, se poate juca și în 8 umani. Red Alert este accesi- 

bil și prin Internet (numai în versiune de W95). Aceste jocuri se 

pot juca prin serverul Westwood. 

RED: La ce modificări ale jocului să ne așteptăm 
s. ed Alert a fost îmbunâtăţit (faţă de C&C) la toate capi- 

tolele, cu o muzică, grafică și niște filme mai bune decât predece- 
sorul său, Versiunea de Windows 96, în particular, arată foarte bi- 
ne, datorită rezoluţiei. Pentru masochiștii dintre noi, a fost creat un 
mod „skirmish“, unde poți lupta împotriva a 7 jucători controlaţi de 
calculator, fiecare cu propriile facilităţi de construire a bazei. 

RED: A 
C&C, a roblem i cu pre 
S.T.: Există foarte multe tehnologii noi, mai ales în versiune de 

Windows 95, așa că am avut o groază de lucruri de fâcut. Nu au 
existat niște probleme extraordinar de mari cu programarea, în afară 
de cele normale, care se ivesc la orice proiect de genul acesta. Acum 
programul merge foarte bine (sperâm cu cât mai puţine bug-uri)... 

RED: Ce PC ă 

S.T.: Versiunea de DOS necesită același sistem de care avea 
nevoie C&C: 486/66, 8Mb RAM, 2xCD etc. Versiunea de Windows 
95 are necesități mult mai mari - Pentium, 16Mb recomandat, 
2XxCD și o placă video bună. Nu folosim nici o placă cu accelerator 
3D. Versiunea de Windows 95 are nevoie și de Direct X. 

RED: Veţi 
t fil 

„T.: Aceasta va depinde de vânzările C&C-ului pe MAC. 

RED: P! tiți alt joc în ia Cal Ul 

S.T.: C&C 2: Tiberium Sun va fi următorul joc în seria C&C. 
Nu vă pot da nici un detaliu despre acesta, deocamdată. 

RED: c Jra la rezoluții 

S.T.: Chiar dacă aceste jocuri au apărut, marii producători 
de calculatoare nu au vâzut acest lucru, și au început să scoa- 

tă niște sisteme, pentru mine cel puţin, cu niște configurații 
foarte ciudate. De exemplu, câțiva producători de PC-uri, vând 
Pentium-uri foarte rapide, cu numai 8Mb RAM şi o placă video 
lentă. Au pus în el un modem de 28800 și un CD-ROM rapid, și 
au luat faţa la o groază de oameni care îl cumpără fâră să 
vadă cu cât de puțin RAM vor rula jocurile. Deci, nu cred că 
specificațiile minime pentru jocuri sunt dictate de sistemele de 
operare și aplicaţii gigantice pentru acestea. Asta probabil va 
face ca Microsoft să preia cât mai puțin din piaţa de jocuri. Dar 
numai gândindu-te că deja Microsoft este pe această piaţă, e 
un lucru înspăimântător. 

lată 
cum arată 

un adevărat 
studio 

de produeție 

Un artist dând viață personajelor din Kyrandia 

“] 

ă prind PRO TV-ul aici... 



ATEI 

Îţi permite crearea și expansiunea 
unei baze. Chiar dacă este foarte 
scumpă, este bine să ai una pe 
lângă Construction Yard-ul original 

(țintă preferată a inamicului), în 
cazul în care este distrusă sau cap- 
turată. Ca și alte facilități, cu cât ai 
mai multe, cu atât mai repede 
merge construcția. 

BADGER 
MBI 

Este avionul folosit pentru trans- 
port, lansarea bombelor și 

parașutiștilor deasupra unei ținte 
fixate. Este încet și are o armură 
slabă; poate fi o pradă ușoară pen- 
tru antiaeriana Aliaților. 

Puitorul de mine anti-tanc este una 
din cele mai distrugătoare forțe ale 
Aliaților. Poate distruge cu o sin- 

gură mină aproape orice tanc. Cu 
un comandant priceput, poate anihi- 
la inamicul înainte ca acesta să 
ajungă la bază. Puitorul de mine 
poate căra 5 mine și se poate 

reîncârca ușor. 

Acest avion de atac rapid poate 

căra un număr limitat de proiectile, 

dar foarte puternice. 
Folosite în tactica loveşte-și-fugi, 

MIG-urile pot distruge avioanele 
Aliaților înainte ca acestea să se 
ridice de la sol. 

Elicopterul de atac al Aliaților, încăr- 

cat cu rachete, poate distruge cu 
ușurință clădiri. Folosit împreună cu 
un atac terestru sau naval, este un 

suport ideal, care poate face rapid 
distrugeri masive (fâră a avea 
pierderi prea mari). 

MISA sli 

LAUNCHER 
Cea mai temută mașină a Sovie- 
ticilor. Poate distruge aproape orice 
clădire, cu doar 2 rachete. Singurele 

neajunsuri sunt blindajul slab și 
lunga perioadă de reîncărcare a 
rachetelor, precum și imposibili- 
tatea de a lovi o ţintă rapidă. 
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Se mișcă foarte încet. În schimb, 
puterea și raza de distrugere sunt 

foarte mari. Poate să tragă în clădiri 
de la distanțe incredibil de mari, dar 
și să distrugă o bază imediat. O ţintă 
preferată a submarinelor, aceste 

vase nu au nici o apărare pe mare, 
bazându-se pe mult mai rapidele 

distrugătoare pentru protec 

Silențios și 
invizibil, 

ji] submarinul 
il poate ataca 
nave de la 
distanțe 

mari. EI, însă, trebuie să se ridice la 

suprafaţă pentru a-și lansa torpilele, 
fiind astfel o țintă ușoară pentru 

unitățile inamice din apropiere. 

Mare și blindat, folosește ultra-rapi- 
da armă Vulcan pentru a măcelări 
inamicul. Echipat cu multă muniţie, 

își urmăreşte ţinta până la dis- 
trugerea totală a acesteia sau până 
la epuizarea muniției. 

blindat, ra- 

2 pid și costă 
mai puţin decât cel Sovietic. Folosit 
în grupuri mari, poate distruge orice 
bază inamică. 



DUNE II.-.5.-. 

Prin lansarea lui Dune, acum câțiva 
ani, Westwood Studios a creat un 
nou tip de jocuri de strategie - jocurile 
de strategie real-time - care a uimit 
sute de mii de jucători din întreaga 
lume. Dune II a primit premiul pentru 

cel mai bun joc de strategie în 1993, 
premiu decernat de Computer Ga- 
ming World. Spre deosebire de rivalii 
sâi, acest joc are acțiune real-time: 
nu ai timp să gândești, toate atacurile 
dușmanilor trebuie contraatacate 
imediat. Nu ai timp de pauzâ. Chiar 
dacă lupta nu este la fel de interesan- 
tă ca în jocurile de strategie de la 
SSI, a avut un succes fantastic. Ca 
jucător, poţi alege între Atreides, 
băieţii buni, Ordos, situaţi undeva 
între bine și râu, și râii Harkonnen. 
Personajele și scenariul se bazează 
pe romanul DUNE, cel mai bine vân- 
dut SF din-toate timpurile. Ai coman- 
da directă a peste 20 de trupe dife- 

rite; depinde doar ce parte alegi. 
În C&C, bătălia se dă pentru tibe- 

rium. Aici, totul este pentru spice, o 

substanţă specială din care se fac 
bani. Are o muzică foarte bună pentru 

respectivele timpuri, dar din cauza 
problemelor ridicate de memorie, 
numărul de trupe pe care le poţi con- 
trola simultan este limitat. 

coNnGuER ji bi ip 

De la Dune Il la Red Alert: 

Istoria jocurilor de strategie real-time 

Dune II a fost primul joc dintr-o ECC 
ce pare a cucerii tot mai mulți admiratori 

La câţiva ani 
după Dunei, 

toţi au început 
să vorbească de- 
spre o continuare: 
Command & Conquer. Imediat după 
lansare a devenit o legendă mai mare 

decât Dune II. C&C a primit premiul 
pentru cel mai bun joc al anului din 
partea mai multor reviste din întreaga 

lume, fiind unul dintre cele mai bine 
vândute jocuri. 

Jocul are o interfață cu jucătorul 
mult îmbunâtăţită, o Al (Inteligență 

Artificială) mai bună, dar în general, 
seamână mult cu Dune l. 
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Nu mai există nici o limitare în pri- 

vința numărului de trupe pe care le poţi 
controla simultan, iar jocul are mai mult 
de 40 de trupe și clădiri noi. De aseme- 
nea prezintă și opțiunea multi-player. 

În C&C, scenariul este total diferit 
de Dune II. Totul se întâmplă pe Pă- 

mânt, în Europa și Africa. Poţi juca cu 
GDI o organizaţie gen ONU, sau cu 
NOD, organizaţie teroristă care luptă 
pentru un minereu nou - Tiberium. 
Tiberium-ul este toxic, și s-a răspândit 
în toată lumea urmare a prăbușirii unui 
meteor. Mai mult de un milion de copii 
C&C s-au vândut în întreaga lume. La 
câteva luni, Westwood a scos un 
addon CD: C&C: Covert Operation, 
cu mai multe nivele și hărţi noi etc. 

Silviu Stroie 



Li i 

Datorită succesului cu care a reputat 

pe piață predecesorul sâu, noul joc își 
propune mulțumită modului fantastic în 
care a fost realizat să țină în casă toată 
iarna fanii acestui tip de jocuri. 

Într-adevâr, afară este iamă, perioadă a 
anului plină de tradiţii îndrăgite: să desfaci 
cadourile sub pomul de Crâciun, să cauţi 
în anuarul EA cele mai interesante articole 
despre succesiunile sportive. Așa că Fifa 
“97 e aproape. Ce e și ce nu e nou? Și, de 
ce vă întreb eu pe voi, când am faptele 
înaintea mea? 

În jocurile obișnuite cu mișcări sportive, 
oameni, (uneori renumiţi, alteori obișnuiți) 
sunt filmaţi trecând prin mișcările (dacă veți 
scuza următoarele subtilități coprofilice) 
unui sport corespunzător cu mingii de ping- 
pong fixate în punctele cheie ale trupului. 

Mișcările mingiei de ping-pong sunt 
folosite pentru animaţiile ulterioare care 

apar în joc. Oricine știe asta. 

Oricine ştie, de asemenea, câ animaţiile 

ulterioare în joc apar ca animații separate - 
pentru că sunt înregistrate astfel. Ele merg 
împreună, la fel de bine ca și mediul. Pune 
şi rutina Dennis: un jucător aleargă de-a 
lungul unei pante, folosind animația de 

„alergare“. Tu îi dai mingea. El se oprește 

re 7 picat; $, 
ușor, membrele se mişcă în altă poziţie, 
apoi trece la animația „prinzând mingea“. 

Vrei ca jucătorul să şuteze. Apeși pe 
buton. El se oprește din nou, își pregătește 
animația, „șuteazâ”, ridică un picior frumos 
modelat... iar computerul sau adversarul 

tău scoate mingea de la picioarele lui. 
Braţele și picioarele lui trec într-o altă 

animaţie de alergare, și porneşte din nou. 

Combinarea mișcărilor este o încercare 
de a obține o astfel de imagine, prin 
mișcarea lentă a părţilor dintre diferite 
animații, astfel încât tranziţia să fie mai 
puţin observabilă, jocul mai fluid - iar 
acţiunea mai puțin ridicolă în mișcări cu 
încetinitorul. 

Mai presus de toate, noul 3D Plus 
oferă o mișcare mai lentă siluetei jucăto- 
rilor astfel că aceștia par a avea proprii lor 

Foul by Dehu, F. (4) 

mușchi, și nu arată ca şi cum ar fi adunaţi 
dintr-un set Meccano. 

Titlurile sportive ale EA, întotdeauna 

bine realizate, ajung să fie mai mult un 
show de TV cu fiecare difuzare. Dacă în 
versiunile anterioare ale FIFA John Matson 
era comentator, Fifa '97 și-a îndreptat 

atenţia câtre un expert bine plătit. 
Cu toate acestea EA pare încrezătoare 

în faptul că el va fi mai rafinat decât a fost 

în alte împrejurări. 
Timpul va decide. Ca şi cum comentari- 

ul despre staruri nu ar fi fost suficient, ei l-au 
adus pe simpaticul Daniel Ginola ca să 
prezinte toate mișcările pentru prinderea 

tehnicii. Așa că nu vă miraţi dacă jucătorii 
au grijă doar de freza lor, și-și schimbă 
lenjeria de corp doar o dată pe săptămână. 

Poţi să schimbi jucători, din diferite 
echipe - sau doar să-i iei fără să negociezi 
și să-ţi formezi propria echipă. Cum iţi 
imaginezi să-i obţii, pe George Woah, Ro- 
naldo, Matthias Sammer și Youri Djarkaff 
în echipa ta. Fără nimic în schimb? La 
drept vorbind acesta nu este management, 
- este o mare hoție. Dar poi să faci acest 

lucru. 
Vei putea să formezi o bază de date 

pentru fiecare ligă salvată în care joci, așa 
încât alte persoane să-și formeze propriile 

lor echipe. 
Alte intensificări ale laturii manageriale 

includ optarea pentru alcătuirea echipei. 
Oamenii s-au plâns că ultimul era prea 

ușor dacă exersai într-adevăr. S-ar putea 

să aibă dreptate - cineva nici la 2,5 mil de 
km depărtare de unde mă aflu eu acum a 
câștigat Liga cu Chelsea. Chelsea! Acea- 

sta este Chelsea din zilele noastre, de pe 

Internet. 
Un alt tip a susţinut că putea să înscrie 

de fiecare dată din aruncare în 8 secunde 
cu Arsenal!? Noutatea este că în noua ver- 
siune computerul este imposibil de învins. 

O veste rea pentru amatorii care vor să 

joace din când în când și care nu se 
obosesc să ia cursul de dactilografie oarbă 
necesar pentru a stăpâni îndemânarea 
arcanului și care înseamnă mișcări spe- 

ciale ale jocului. Este însă o veste bună 
pentru cei pasionaţi și experți, care cred câ 
vor cumpăra această nouă versiune. 

George Banu (Corespondent UK) 
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Primul NHL Hockey s-a bucurat de 
un succes imens pe Sega Megadrive, și 

de unul şi mai mare pe PC. Asta se 
întâmpla acum 3 ani când jocul oferea o 

perspectivă foarte apropiată de terenul 

de joc și o grafică VGA. 
De multe ori s-a spus că versiunea pen- 

tru Megadrive e mult mai bună decât cea 
de PC. Eu am jucat mult timp acest joc și 

vă pot asigura că nu este așa. 
L-am jucat mult, dar nu i-am știut nicio- 

dată regulile. Manualul nu prea dădea nici 
un detaliu despre jocul de hochei, şi proba- 
bil nu aș fi știut niciodată regulile, dacă nu 
mi-ar fi picat în mână NHL'97. 

CD-ul cu NHL'97 conţine ambele versi- 
uni ale jocului, și de DOS, și de Windows 
95. Jocul începe cu o animaţie în care niște 

duci bolizi capabili de viteze fantastice, 
atunci Screamer 2 este tot ceea ce îţi 
trebuie. Venind cu o viteză ameţitoare 
din spate, acest joc depășește marile 
poducţii din domeniu, într-un sti! întâlnit 
doar în Destruction Derby. 

Pentru a evita monotonia, realizatorii s-au 
gândit să ofere jucătorului posibilitatea de a 
alege între patru echipe, cu care poate 

concura. De menţionat ar fi şi faptul că 
doar culoarea este cea care deosebește o 

echipă de cealaltă. 

După ce ţi-ai ales echipa, înainte de a 
începe cursa, vei fi reţinut de un alt amă- 

nunt, la fel de dificil. Trebuie să alegi, modul 
în care pot fi strunite cele patru tipuri de 
mașini, ce îşi prezintă în faţa ta toate 

mingi de basket se topesc transformân- 
du-se în niște pucuri. După asta, urmează 

câteva clipuri cu scene live din meciuri de 

hochei. 

Electronic Arts știe cât de mult con- 

tează prima impresie... Sunetul a fâcut 
pași mari de la primul NHL. Pe lângă 
comentatorul patinoarului și prezenta- 
torul TV, în NHL'97 se mai aude și un 
comentariu în direct. Ai o grămadă de 
opțiuni, putând alege fie un singur joc, un 
sezon complet, fie poţi juca direct în 
play-off. Dacă ai un singur calculator, dar 
mai mulți prieteni care vor să îl joace, 

capacităţile de care sunt în 

stare. După acest efort de 
răbdare, poți în sfârşit să 
începi cursa, dar acest 
lucru se va întâmpla nu- 
mai dacă vei alege ma- 
șina alcătuită de computer, 
pentru câ, dacă vrei să o e ui 
samblezi tu, va dura ceva mai mult, 
dar acest efort te-ar putea salva atunci 

când urmează să conduci pe zăpadă, noroi 

sau polei. 
Poţi schimba tipurile de anvelopă, 

volanul, suspensiile și poţi umbla chiar și la 
sistemul de frânare al mașinii, riscând să o 
faci zob. 

După ce ai terminat toate setările nece- 

sare pentru buna desfâșurare a cursei, poți 
începe una dintre cele şase curse puse la 

dispoziție, străbătând minunatele decoruri 

ale țărilor incluse în circuit. Deci, nu te mira 

dacă în cursa ta vijelioasă vei observa 
Sfinxul din Egipt sau dealurile înverzite ale 
Angliei, ascultând una din melodiile „su- 
părate“ care compun coloana sonorâ a 

acestui joc. 
Cam asta ar fi tot ce pot spune despre 

modul căruia i se spune în mod normal 
campionat (denumit în joc „arcada”), dar să 
nu uităm că jocul oferâ posibilitatea de a te 

[eticeocRcu See! 
a line 

Lt 
jocul se poate juca în maximum 4 juca- 

tori odată, care pot folosi fie tastatura, 

mouse-ul sau joystick-ul, gamepad-urile, 
din ce în ce mai prezente pe piața acce- 

soriilor. Dacă ai mai multe calculatoare, 
jocul se poate juca prin modem, reţea, 

legătură directă, în maximum 8 jucători. 
Silviu Stroie 

lupta direct cu 

un prieten, concu- 

rând la genul time attack 
sau multi-player. 

Însă atracția cea mare o de- 
ţine prima ligă, unde trebuie să concurezi și 
să câștigi patru ligi: care devin din ce în ce 
mai antrenante în timp ce progresezi. După 

ce vei câștiga toate cele patru ligi, ce conţin 
la rândul lor câte patru runde, vei descoperi 
în final încă două curse fantastice. 

Time attack este doar o cursă contra 
cronometru şi o modalitate bună de a te 
obișnui cu mașina care poate face nazuri 
la plecarea de pe loc. De! ca la începători. 
Multi-player oferă posibilitatea ca patru 

jucători să concureze fie în Combat, joc 
Network, fie într-o legătură în serie. 

Mai există, de asemenea, încă patru 
mașini ascunse, oferite ca premiu, pe care 
trebuie să le urmăreșşti. 

După cum aţi putut observa, cifra care 
domină jocul este patru, ceea ce nu mă 

împiedică să declar câ acest joc este unul 
dintre cele mai bine realizate, şi merită din 
plin nota zece. Vasile Damian 



Apărut în Noiembrie, Destruction 
Derby 2 promite să fie o continuare mult 
mai interesantă a predecesorului său. 

DD2 are mai multe trasee, multe îm- 
bunâtăţiri și opțiuni, și secvenţe filmate 
superb. 

„Am rescris complet engine-ul 3D al 
jocului“, spune Martin Edmondson, unul 
dintre programatorii de la Reflections. 

După spusele acestuia, noul engine al 
jocului a fâcut posibilă apariția unor trasee 
mult mai mari, cu dâmburi mai înalte. Mași- 
nile vor putea să mărească viteza pe rampe 

și să se ciocnească cu alte mașini în aer. 
Altă noutate o constituie „nivelul de 

acrobație”, care permite jucătorului să exe- 
cute salturi spectaculoase pentru a obţine 

cât mai multe puncte. Mașinile au fost 
dotate cu suspensii îmbunătăţite, astfel 
manevrarea lor devenind mai simplă. 

După ce numărul trecut v-am pre- 

zentat Grand Prix 2, explicându-vă cât 
de frumosă este viața văzută din interi- 
orul bolizilor de Formula 1, acum voi în- 
cerca, prin intermediul jocului F1 Mana- 

ger, să explic cât de grea este viața din 
spatele monoposturilor. 

De câte ori nu ne-am întrebat de ce 
trebuie atât de mulți bani pentru ca o 
mașină asemânâtoare celei pe care o 

conduce Hill să poată „zburda“ fâră mena- 

jamente, cu 300 de km/h, acolo unde dă 
de un circuit? De ce costă atât de mult un 
motor? Și bine-nţeles că șirul întrebărilor 
poate continua la nesfârşit. 

Însă, nu mai avem de ce să stăm cu 
ochii lârgiți de curiozitate, atunci când la 
TV unul dintre manageri explică noua 
strategie a echipei. Acum avem posibili- 
tatea de a afla răspunsurile, fiind chiar noi 
managerii unei echipe de Formula 1. 

Destruction Derby pentru că există satis- 
facţia să vezi niște bolizi ciocnindu-se între 
ei, geamuri sparte etc. Noile îmbunătățiri 
aduse au făcut ca aceste ciocniri să fie 
mult mai spectaculoase. 

Mașinile se pot întoarce cu 180 de gra- 
de sau se pot întoarce pe capotă în câteva 
fracțiuni de secundă. Și ce dacă se întâm- 
plă așa ceva cu mașina ta? Vei avea posi- 
bilitatea să vezi lumea dintr-o altă perspec- 
tivă. După impact, mașinile vor rămâne 
fără geamuri, vor pierde ambele bare de 
protecţie și multe alte piese din angrenajul 

mașinii căzută „victimă”. 

Sistemul de punctaj a fost și el adaptat 
ale jocului. De exemplu, jucă- 

torul va primi mai multe puncte pentru ros- 

togolirea completă a unei mașini decât 

pentru o ciocnire laterală. Silviu Stroie 

La începutul jocului te vei regăsi, așa 
cum îi stă bine unui manager, sub un mal- 
dăr de foi ce conţin balanțe, reguli, date, 
bânci, sponsori, contracte, statistici, nego- 
cieri, mărfuri etc. 

Va trebui să faci ordine în toate aceste 
„amănunte“, ca apoi să te poţi ocupa, 
desigur, de producere, asamblare și alte 
câteva activități, fără de care mașina nu ar 
putea circula. 

În cele din urmă (ca și cum ar fi peste 
un an), poţi să participi la cursă. Trimite-ţi 
mașinile la testare, adu-le înapoi, folo- 
sește-te din plin de toate noutățile intro- 
duse de tine în echipă. 

| Acum e acum! Ziua califică- 
li] rilor a sosit și pentru prima 

| dată te îndoiești de eficaci- 
ilor tale. Noroc câ 

|| mai este timp să schimbi câte 
ceva până la începerea ade- 
văratei curse... lată că ziua 
cea mare a sosit! Plin de tine, 
lansezi mașinile în cursă, 
acum totul este controlat di- 
rect, fiecare tur analizat, com- 
portamentul mașinii, de ase- 

menea este și el analizat, totul este dise- 

cat, comparat, studiat etc. 
Acestea sunt doar câteva din eveni- 

mentele cărora trebuie să le faci faţă, jocul 

fiind mult mai complex. Deci, nu te mira 
dacă șoferii vor ţine cu orice preț să-ți co- 
munice indignarea lor cu privire la deciziile 
tale, sau că subordonații tâi nu vor dori să 
te mai asculte. Fruntea sus, mai sunt câte- 
va monoposturi rămase fâră manager. 

Lăsând gluma deoparte, F1 Manager 
este un joc complet, care sunt convins câ 
nu va lipsi din colecţia nici unui fan al 
acestui tip de jocuri. 

Vasile Damian 



HIND 
„Permisiunea de aterizare acordată“, 

răsuna în căști glasul coordonatorului 
de zbor. 

Este foarte greu! Norocul meu că eli- 
copterul pe care-l pilotez este unul dintre 

cele mai performante ale adversarului 
NATO, un MI 2, MI 24 - HIND, elicopter de 
asalt sau transportor de trupe rusesc. 

„Mulţumesc pentru permisiunea de 

aterizare!“ 
Hind este continuarea simulatorului 

Apache Longbow care s-a bucurat de o 
foarte mare popularitate în rândul jucâto- 
rilor. În mod normal au fost aplicate, la re- 
alizarea prezentului simulator, toate su- 
gestiile ce s-au dovedit viabile, fie câ au 
venit din partea realizatorilor, fie că au fost 
adresate de consumatori, adică de jucători. 

„Bun venit acasă!“ 
Da, așa este, mă bucur foarte mult că 

am reușit să scap din cele 30 misiuni des- 
fâșurate în Korea, Afganistan și Kazah- 
stan, fiecare misiune cuprinzând o multitu- 

dine de situații de criză. 
„Mulţumesc pentru urare, este foarte 

greu de unul singur“ 

Ce mi-aș fi dorit să mă lupt cu un pri- 

eten, într-un joc la dublu pe care eu îl 
savurez atât de mult, și, în același timp, 
șansele ar fi egale pentru toată lumea. 

Navy Strike 
Expansiunea Statelor Unite ca pu- 

tere economică și militară își face 
simțită prezența în toată lumea, dar cu 
precădere în Europa, unde statele 
occidentale tind la dobândirea unor 
poziții mai stabile în geopolitica lumii. 

Naţiunile Unite sunt conduse de SUA 
(cel mai mare cotizant la ONU), de 
aceea armata SUA este cel mai impor- 
tant pion în forțele ONU. 

Tu, în calitate de comandant al unei 
forțe de șoc, ai datoria de a îndeplini 

ordinele care îţi sunt date, dar în același 
timp să asiguri siguranța subordonaţilor 
tăi 

Cum se poate realiza acest lucru? 
Prin luptă. O luptă pe viaţă şi pe 

moarte, în care ai posibilitatea să pilotezi 
faimoasele F-22 sau noul AX, dar ai grijă 
pentru că cei de la bază s-ar putea să 
aibă și ei nevoie de tine. 

Navy Strike este un simulator complex 

„Am înțeles că urmează să pleci în cam- 
panie?" 

Da, așa este, voi pleca în campanie. În 
cursul acesteia trebuie să mă desfășor 
între cele 3 zone. Este de reținut faptul că 

derularea campaniei contează foarte mult 
în desfâșurarea jocului, 

„Așa este dar, de data aceasta, misi- 
unea este stabilită demult“ 

Voi pleca împreună cu un prieten pentru 
a-i dobori pe cei ce nu sunt de acord cu 

păstrarea liniștii și a păcii. 

S-ar putea ca, în cele din urmă, prin in- 
termediul unei rețele, să mă întâlnesc cu 
cincisprezece dintre prietenii mei. Acest lu- 
cru reprezintă un extraordinar salt calitativ. 

„Multă baftă în luptă!“ 
„Mulţumesc!“ 

Robert Câlin 

care te introduce într-un cockpit de avion, 
cu menirea de a-ți îndeplini misiunile. 
Acesta nu a fost creat pentru a ajuta 
piloții mai puţin pricepuți, el solicitând 
toate aptitudinile de care sunt în stare 
aceștia. 

Misiunile pe care le ai de îndeplinit 

sunt foarte variate, acestea plecând de 
la Războiul din Golf și terminând cu misi- 
unile obișnuite de menţinere a păcii. 

Grafica 3D, SVGA, permit vizualizarea 
avionului din orice unghi, folosind apre- 
ciatul „Rowan Viero Matrix (RVM). Dacă 
asociem la acestea și efectele sonore 
suprarealistice, vom obţine un cadru 
deosebit pentru a zbura şi a ne bucura 
de plăcerile zborului. 

Vi-l recomand altor simulatoare de 
zbor pentru că este mult mai complex, 
arată mult mai bine și șuieratul vântului 
te face să te simţi excelent. 

Robert Călin 



Interviu cu Roland Annen 
reprezentant pentru Europa de Est al firmei Imation 

Prezent în România pentru o foarte scurtă vizită, 

domnul Roland Annen, reprezentantul firmei IMATION 

pentru Europa de Est, a avut bunăvoința de a acorda 
revistei Computer Games un scurt interviu în exclusivitate 

- Domnule Roland Annen, ca să 
începem cu începutul, cum a apărut 
IMATION? 

- Având în vedere că, în momentul 
de față, sunt în vogă fuziunile, 
IMATION reprezintă un caz aparte, 

fiind formată prin separaţia diviziei 
de medii de stocare pe suport mag- 
netic dintr-o firmă foarte 
cunoscută și anume 3M. 

- Cum bine aţi sublini- 
at, o separație de acest 
fel este ceva nou. Cum 
s-a întâmplat, de la ce a 
pornit totul? 

- A fost vorba de un 
calcul privind rentabili- 
tatea firmei 3M. Nu a fost 
nimic întâmplător. În a 
doua jumătate a anulu 
1995, analiștii de pe Wall 

Street au hotărât că pen- 

tru a putea păstra nivelul 

ridicat al acțiunilor 3M 
era necesară o spargere 
a firmei. Ca să înțelegeți 
despre ce este vorba vă pot da câte- 
va detalii. 3M a fost fondată în 1901. 
Mulţi cunosc 3M doar prin prisma 

câtorva din produsele sale. Gama 
produselor 3M însă a ajuns la 60 de 
mii. Din punct de vedere financiar, 

singure, doar departamentele de 
medii magnetice, sisteme foto, tipar 
și publicaţii au o cifră de vânzări de 
2,3 miliarde dolari, iar ca personal, 
aceleași departamente, au aproxi- 
mativ 9000 de angajaţi. 

- Este prea devreme sau aveți 

deja un feed-back al pieței, în parti- 
cular, al pieței europene? 

- 3M a fost considerată ca fiind o 
firmă serioasă, stabilă și foarte prof- 

itabilă. Această separație a avut, 
desigur, unele implicaţii financiare. 

Gândiţi-vă că activitatea noastră 
se desfâșoară într-un mediu foarte 
dinamic al IT-ului. Produsele noastre 
au o viaţă scurtă și necesită investiții 
masive în cercetare și dezvoltare. 
Pentru a ne putea pâstra nivelul 

Roland Annen, reprezentantul IMATION pentru Europa de Est 

evoluţiei și segmentul de piață pe 
care îl deținem., au fost necesare unele 
sacrificii din punct de vedere al profitului. 

- Ce așteptați de la piața româ- 
neascâ? 

- Piaţa românească are un 
potenţial uriaș. Practic, ca dimensi- 
uni, reprezintă a doua piaţă în aceas- 

tă regiune. Am înţeles, pe parcursul 
celor câteva zile petrecute în țara 
dumneavoastră, câ această piaţă 
este într-un stadiu incipient. 

Având în vedere dimensiunile și 
nivelul de evoluţie, am luat ca punct 
de referință piaţa poloneză, și vom 
aplica un scenariu asemânâtor. În 

mod sigur, IMATION se va implica și 

va investi pe piața românească. 
Având în vedere importanţa pieței, 
nu este exclusă nici implicarea în 
activităţi de producție. 

- Relativ la imaginea pe care IMA- 

TION incearcă să și-o creeze, care a 
fost ideea de la care aţi pornit când 
ați ales ca slogan publicitar bine- 
cunoscutul “Best of data, best of 
multimedia”? 

- Când vinzi un produs, te gân- 
dești în primul rând la necesităţile 

pieței. Trebuia să gâsim o calitate a 
produselor IMATION, 
care să atingă nivelul 
de bază al pieței, end 
user-ul. 
Am considerat că acest 
slogan “Best of data, 
best of multimedia” este 
cel mai aproape de 
ideea majoră pe care 
vrem să o promovâm, 

ideea că produsele cu 
marca IMATION sunt 
cele mai apropiate de 
necesităţile utilizatoru- 
lui. 

- Ce v-a determinat să 
alegeți pentru campania 

de promovare a mărcii 

IMATION, softurile produse de Microsoft? 
- Am ales Microsoft în principal 

datorită nivelului foarte ridicat al 
încrederii în imaginea acestei firme 
și datorită imensei implicâri a ei pe 
piața softurilor pentru PC-uri. A con- 
tat de asemenea și faptul că pa- 
chetele software implicate în cam- 
panie sunt clasificate printre cele mai 
bune alegeri din gama softurilor pen- 

tru acasă. 

Având convingerea câ succesul 
acestei companii va avea implicații 
benefice și asupra pieţei IT din Ro- 
mânia nu pot decât să vă urez să ati- 
ngeți toate obiectivele propuse. 

Vâ mulţumesc! 

COMPUTER GAMES NR. 3, 1996 



la Internet 
din toată SN 
România, 

cu viteză maximă 
și costuri minime! 
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Continuâm seria concursurilor din revista 

noastră, însă de data asta vom anunța și 
„premiile: i i, 1 Mi 

Locul | - jocul peri full court press“ 
Locul II și II „Flight Simulator“ 
Menţionăm câ fi ecare câștigător primește 

câte o cutie cu diskete 3M și un CD 
i mai greu atunci când trăgând la 

i câștigători dintr-un numâr de 364 
e, știam că nu vom putea mulțumi 

i premiile în abonamente, vom acorda și 
n jocuri primilor trei câștigători deciși 

icest concurs N at în gâsirea râspunsului la o 
bare privind dezlegarea puzzle-urilor dintr-un joc, 
niul este unul din jocurile anunţate mai sus. 

știgătorul ediției cu numărul 2 este: 
Turuian Paul 

Str. lon Creangă 8, Sighișoara, 
Jud. Mureș, Cod 3050 

Întrebarea numărul III este: 
„Cum se numește eroul principal al jocului 

The Pandora Directive?* 

remille „A asigurate de Computer Games și MMANION 

POI e WIN) [8 (Il) = ifelbg OLE) 

uturor pentru atenţia cu care au tratat acest [ri 

ncurs. Deci, începând cu acest numâr, pe AI | 

ScHdiEjENE! cal 

Câștigătorii concursului PHONE AND WIN, 
numărul 2 sunt: 

- abonament 1 an 

- abonament 6 luni 
- abonament 6 luni 

- abonament 3 luni 

abonament 3 luni 
- abonament 3 luni 

PRIONE & WIN nuanăirul Ss 
„Câţi actori au jucat în Phantas- 

magoria ce A puzzle of flesh“? 

1 
2 
3 
4. 
5 
6 

Anisiiaie Paiiă, ni. 7BL 
B7, sc. A, ap. 19, Bucure. 

BEST OF QUEST - CAPITOLUL II / 
Așa se va numi noul concurs, ce se va întii e, pei 

început, pe o perioadă de 3 luni. Regulile sunt simple: 
vom pune 0 Întrebare din jocuri sau din viața de zi cu zi 
iar voi va trebui să descoperiţi misterele ce se ascund 
dincolo de întrebarea pusă de noi. /, 

Răspunsurile cele mai precise vor fi adunate pe | 
perioada celor 3 luni, iar cel ce va acumula cel mai mare | 
punctaj va intra în posesia unui set de jocuri tip quest, | 
care conţine câteva zeci de nume din domeniu. 

Specificăm că acest concurs. este separat de con- | 
cursul SCRIEŢI-NE. Cei ce vor să ă participe, pot să scrie | 
răspunsul pe cuponul de mai jos, 4) caseta dedicată 
acestui concurs. 

nerâbdare și în 

tal lui 



Cele mai multe jocuri RPG se desfâșoară într-un 
univers finit, cu un număr limitat de personaje , 
câteodată, întâlnindu-se și puzzle-uri , pe parcursul 
jocului. Cele mai bune jocuri de acest gen necesită 
câteva sute de ore pentru a ajunge la final. 

Blizzard Entertainment va schimba 

regulile pentru acest tip de joc, prin 

aruncarea pe piaţă a lui Diablo (va fi 
în magazine la sfârșitul lui '96). Diablo 
este un RPG cu personaje reale, nu 
cu oglinzi și caverne întortocheate. 

Labirintul creat de engine-ul lui Diablo 
este complet 3D și are un generator 
de nivel aleator încorporat, care con- 
struiește continuu camere noi, cori- 
doare și porţi cu ajutorul unei baze 
gigantice de obiecte și texturi. 
Jucătorii vor explora această lume 
dintr-o perspectivă asemănătoare lui 
Ultima VIII. Chiar dacă perspectiva nu 
e originală, faptul câ jucătorul 

întâlnește un mediu nou de fiecare 
dată când joacă constituie o originali- 
tate pe care numai cei de la Blizzard 
puteau să o aibă. 

Jucătorii trebuie să exploreze o 
închisoare subterană ascunsă sub o 

biserică părăsită din sat. Ei pot alege 

între trei personaje: luptător, arcaș 
sau vrăjitor - fiecare având abilități și 
puteri distincte. 

Pe măsură ce avansezi spre nu- 
meroasele nivele de sub biserică, vei 
găsi un numâr mare de trape, arme, 

obiecte magice. Le- 

genda despre forța demonică aflată 
în cotloanele închisorii va ieși la su- 
prafață. Acţiunea jocului se bazează 
pe explorare, luptă și înzestrarea per- 
sonajului. 

Diablo se poate juca la simplu sau 

multi-player prin modem, 

rețea sau legâtură di- 
rectă. În modul multi- 
player, jucătorii pot co- 
opera sau concura. De 
exemplu, cooperarea 
a 3 jucâtori va fi ne- 
cesară pentru a trece 
de anumite puzzle- 

uri, generate de en- 
gine-ul jocului, care 
în funcţie de numă- 
rul de jucători se- 
tează gradul de 
dificultate, când 

: creează mediul de 
desfâșurare al jocului. 

Diablo are grafică SVGA (rulează 
numai în W 95) și interfață simplă dar 
foarte cuprinzătoare. Jocul a fost pro- 
dus în colaborare cu Condor 
Inc.,.companie de jocuri video care a 
produs şi Task Force, NFLQuar- 
terback Club și HFLPA Superstars. 

Primul joc produs de Blizzard - 
Warcraft: Orcs and Humans a fost 
categorisit drept cel mai bun joc de 
strategie din 1994. 

Continuarea lui Warcraft 2: Tides 
of Darkness, lansat iarna trecută, a 
devenit foarte rapid un titlu bine vân- 
dut. La ora actuală s-au vândut peste 

| 50.000 de copii. Cum ne-a obişnuit 
| până acum, Blizzard ne pregătește 
| un joc fenomenal ce va ca 



MASTER OF 

„Greii' încep să se miște! Prima parte 
din „Master of Orion“ este considerată un 
exemplu tipic clasic al strategiei, o punte 
câtre multitudinea de titluri care au 
apărut în ultima vreme. Tipul de strategie 
în care jucătorul își construiește armata, 
armamentul, orașele, şi cucereşte noi 
teritorii a prins iar cei mai mulţi dintre noi 

iubesc ideea. 
Ceea ce aduce nou „Battle at Antares* 

| față de prima parte este, în primul rând, 

| posibilitatea de a juca multi-player. Fie 
| că este jucat de doi jucători prin modem 
| sau cablu serial, fie că este jucat în rețea 
| de către mai mulţi jucători, farmecul jocu- 
| lui contra unui adversar uman este 

inegalabil. 
Ca și în prima parte, jucătorii își pot 

alege rolul de conducător al unuia dintre 
cele 13 popoare (celor 10 din 

primul „Master of Orion“ li s-au 
adăugat încă 3). Dacă nu vă 

sunt suficienţi adversarii 
umani pe care îi aveţi de 
înfruntat, realizatorii s-au 
decis să-și 
poporul Antarans, o 
adunătură de 

ANTARES 
mastodonți, cu niște apucâturi la limita 
grosolâniei. Când îţi este lumea mai 
dragă (pe la al 100-lea nivel), ei se 
hotărâsc să străbată gâurile de viermi și 
să-i atace locuitorii de la celălalt capăt al 
acestora. De la bun început vor fi sâcâi- 

tori, devenind de-a dreptul agresivi, dar, 
cu o tehnologie și o strategie adecvată, îi 
poţi cuceri, ceea ce ar însemna pentru 

tine posibilitatea unei victorii finale. 

Diplomaţia este un factor foarte impor- 

tant în desfâșurarea jocului. Să intri în 
contact cu celelalte rase, să închei 
alianțe, să le ţii la distanţă, ori să-ţi de- 
Clari pe faţă intenţiile ostile presupun mai 
mult decât o simplă planificare a acţi- 
unilor, urzirea unor planuri care să îi facă 
pe ceilalți să te considere paşnic și să 
aibă o atitudine deschisă faţă de tine, iar 
la momentul propice, printr-un atac ful- 

gerător, să îi cucerești și astfel să-ţi 
dezvolți imperiul. 

Cercetarea și dezvoltarea tehnologii- 
lor de care dispune imperiul sunt foarte 
importante, dat fiind faptul că atunci când 
ajungi la un anumit nivel tehnologic, vei fi 
într-adevăr mult mai greu de învins și, 
putem spune, vei avea chiar șanse de 

victorie. Dezvoltarea tehnologică s-a 
transformat din simplă, liniară în Master 
of Orion |, în complexă, întrepâtrunsă în 
Battle at Antares. 

Oamenii de știință pe care îi foloseşti 
sunt împărţit pe opt domenii impor- 
tante: biologie, energie, fizică, con- 
strucţii, câmpuri de forţă, chimie, cal- 

culatoare și sociologie. Fiecare din- 
tre aceste domenii va permite jucă- 

ORION II 
BATTLE AT 



torilor, pe par- 
cursul luptelor, 
accesul la una 
sau mai multe 
aplicaţii. Tre- 
buie să reţineţi 
că această dez- 
voltare tehno- 
logică este foar- 
te importantă în 

economia jocu- 
lui, pentru că fâ- 

ră cunoștințe te- 
meinice în fie- 
care dintre aces- 
te domenii, arma- 
ta și imperiul, în ansamblu, vor fi slabe, și 
ceilalţi jucâtori nu vor întâmpina greutăți 
foarte mari în cucerirea lor. 

Galaxia în care se desfâșoară acțiu- 
nea jocului este un fel de Cale Lactee 
modificată, ce cuprinde planete de 

dimensiuni variind de la cele mai mici, 
asemeni planetei Pluto, și mergând până 

la cele mari, cum este Saturn. Elemente- 
le din care sunt alcătuite planetele difei 
și ele, pornind de la cele propice vie! 
asemeni Pământului, până la cele radi 

ate. În același timp, nivelul de gravivate 
este diferit de la o planetă la alta. 

Noutatea constă în caracteristicile „spe- 

ciale” prin care factori pozitivi sau negativi 

afectează viața de pe planeta respectivă 
(monștri spaţiali, aur, găuri de viermi). 

Jucătorii au posibilitatea de a forma o 

nouă colonie pe un teren virgin ori să 

cucerească una de la adversari, pe care 

să o colonizeze în cele din urmă. Coloniza- 
rea unui teritoriu cucerit, în care se află 

îi 

[ars] 
deja o populaţie băștinașă, presupune 

anumite riscuri ce trebuie asumate. De 
ce? Pentru că în orice societate se vor 
crea tensiuni între noii veniţi şi cei cuceriți. 
Cu timpul însă, printr-o politică adecvată, 

se va reuși asimilarea băștinașilor și, de 
asemeni, a cunoștințelor acestora. 

Dacă tot a venit vorba de noi cunoş- 
tințe, trebuie sâ remarcăm că şi noi, utiliza- 
torii, ne bucurăm de îmbunătăţirea prezen- 

a 

Best 

tării jocului. S-a trecut la SVGA, interfața 
fiind pe cât de funcţională, pe atât de plă- 
cută la vedere. Imaginile privind hărţile 
galaxiei, controlul flotei, sunt acum ferestre 
(acestea putând fi mutate și redimensio- 

nate). Designul navelor este aproape 

același, cu specificația că au fost adăugate 
o serie de detalii. Despre arme pot spune 
că au suferit o serie de modificări, fiind mai 
sofisticate și, în același timp, mai eficiente. 
De asemenea, inedit este faptul că na- 

vele mari se 
pot constitui în 
transportoare 

pentru cele de 

mici dimensi- 
uni: de vână- 
toare și bom- 

bardiere de a- 
salt. Bineînţe- 
les că sistemul 
„on-line help“ 

nu lipseşte, iar 
informaţiile 
oferă sunt de 
un real folos, 

IZA 

E 
În speranța că Master of Orion II: Battle 

at Antares va fi la fel de bine primit (dacă 

nu chiar mai bine) ca și Master of Orion |, 

așteptăm impresiile dumneavoastră pe 

adresa: Redacţia Computer Games, Str. 

Anastasie Panu nr. 10, bl. B7, ap. 19, tel. 
322.55.08. 

Robert 
Călin 



upă ce a primit premiul pentru 
cel mai bun joc de strategie al 
anului 1996, New World 
Computing a decis sa scoată 

o continuare a acestuia, sperând să 
aibă cel puţin același succes. Dacă in 
principiu, toată lumea se omoară, după 
real-time, când este vorba de strategie 
(vezi C&C, Warcraft 2), Surpriza vine di 
la New World Computing 
ce îmbină strategia cu RP 

Might și Magic, două 
buie să rămână ad 
minţile noastre, 
aventuri, magi, povestiri medievale. Nu 
este de mirare că aceste două cuvinte 
au dat numele celui mai bine vândut și 
celui mai jucat j istoria jocurilor 
RPG.: Might & Magic. În cele șase 
“episoade de până acum (cu al șaptelea 
pe drum) jucătorii au avut de înfruntat 
tot felui pericole într-o mare vari- 
etate de ținuturi fantastice. 

Anul trecut a fost scos asul din mâ- 
necă: Heroes of Might & Magic. Fanii lui 
Might & Magic au fost surprinși, 
deoarece, chiar dacă Heroes avea multe 

n a la bază un joc de 
strategie. 'Ca realizare nu este foarte 

ginal, folosind calităţile 
primului şi adăugându-i o grafică 
îmbunătăţită și câteva opțiuni noi. 

Dacă diferența de timp real dintre 
prima și a doua apariţie este de numai un 
an, în lumea în care vei cobori prin inter- 
mediul calculatorului au trecut 25 de ani. 
Lordul Ironfist tocmai s-a stins din viaţă și 

i fii lui au început lupta pentru tron, 

"Jucătorii au de ales între bine și râu, 

respectiv între Roland și Archibald. 
Unul dintre primele lucruri noi pe care 
le remarci este grafica: a fost mult 
îmbunătaţită chiar dacă rezoluția nu a 
fost schimbată, însă fineţea și detaliul 
cu care au lucrat graficienii de la NWC 
au făcut ca, acest joc să fie mult mai 

Ul 
NWC s-a gândit că nu 

r fi rău să delecteze gamerii cu câteva 
filmuleţe. Jocul are acum mai multe 
tipuri de teren precum și monştri și 
creaturi noi. Luptele se desfâșoară în 
mlașini, câmpuri de lavă, cimitire etc. 
Toate artifactele din primul joc (35) au 
fost păstrate și alte aproximativ 40 au 
fost adăugate. 

Puterea artifactelor variază de la cel 
mai slab - “Endless pouch of sulfur” ce-ţi 
aduce o unitate de sulf pe tură la cel 
mai puternic “Stateman's quil!” care 
crește diplomația eroului cu 1 şi până la 
cel suprem - “Golden Goose” ce-ţi va da 
10000 aur pe tură. 

Lupta între eroi arată la fel ca în pri- 
mul joc, cu câteva îmbunătăţiri și adă- 
ugiri menite să crească competiţia și 
distracţia. Harta de luptă este mult mai 
mare permițând mai multe opţiuni de 
manevrare a luptătorilor. 

Pentru a creşte atractivitatea jocului, 
cei de la NWC au introdus două noi 
tipuri de eroi: Necromancerii și 
Vrâjitorii. 

Numărul calităţilor eroilor a fost mult 
crescut; pe lângă cele patru calități de 

bază, eroii vor putea să-și dezvolte alte 
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from 
ash ll hu A i clădiri, fiecare dintre ele Elizzard Entar Taihmani. 
putând să procreeze un anumit tip de monștri. Un Blizzard s-a îndrăgostit de jocurile de strategie real-time 
Necromancer dispune de un Arheological Dig, care pro- IDTIȚE E TE TIE IEI ITI Tot 7) impreună cu 
duce Skeletoni, o Piramidă egipteană care produce mumii. VITEAZ ZE TERT RE TD 027. PT De DEI e 07 IE AI) 
sau un Mausoleu, în timp ce orașul vrăjitorilor dispune: IATĂ IE E i ATATIA CAT E ut E eee Ir TITI orului 
Hobbit Hole - pentru Golemi - sau de Cloud Castle - pen- II IEă tel E SALL tatuat e A (30:07: XE TIE CIT Ale BED trua produce Tilani. copleșit De ecees ici aei aice e pala Ul e, FI zii P lizzard a decis să mai pi locuri ace: LL ircrai Modul în care vrâjile sunt folosite a fost de asemenea se desfășoară în spaţiu, şi Eee jucătorul la a Pica! 
schimbat. Eroii vor putea să folosească vrâjile în funcţie din cele două specii care se luptă pentru Supremaţia galaxiei. 
de de nivelul de mana pe care îl au. Odată învățată o În timpul luptei. dintre cele doua specii, apar alieniidecid că 
vrajă nu mai poate fi uitată, dar pentru a fi refolosită, totul ar merge mai bine dacă ei ar prelua controlul. 
eroul trebuie sâ-și regenereze nivelul de mana. “Folosim mai mult de 25% din codul utilizat la Warcraft 2, pen- 

Asta va permite eroilor să acumuleze un numâr mare. IAT ele Cretu CAII 7 IE ICN AIE ACE tele REEL 
de vrăji, dar îi va împiedica să șteargă de pe fața pâmân-. |ITisagi PET AeL e e A tut ARS 27 EAT e ee 7 el 
tului un erou mai slab, cu ajutorul unor super-vrâji. de la Blizzard, Bill Roper. “Ne-am hotărăt să facem următorul pas ă [i cu acest joc și să remodelăm genul de joc de strategie real-time”. 

De exemplu, am schimbat algoritmii de mișcare. În Warcraft 1 si. 
IA 4 2, am folosit o tehnică bazată pe 'serii de matrici, dar în acestjoc 

oder, rețea, conexiune serială, IEEE 9 TEAPA PND e ATA Te e 9 e 
sau Internet. 40) rutele pentru fiecare trupă surit mult mai scurte, Asta va permite, 

O altă opțiune binevenită permite jucătorilor umani să construirea unor hărți complexe pentru unele scenarii”. Starcraft” 
se alieze împotriva calculatorului, jocul terminîndu-se în va consta dintr-o serie de misiuni care implică apărarea planetelor. 

J momentul în care acesta a fost ras de pe hartă. Chiar, INERENTE te atat) ile le AI e: AT 
| dacă în momentul în care îl rulezi te trece un sentiment. peste datei fiecaie dica Mai specii din aces joc e, : ya PI propriile tehnici, tehnologii și abil e măsură ce inaintezi în de dejă vu, acest remake atrage atenția prin combativi- joc, vei vedea. lucrurile din perspectiva tuturor celoritrei specii! * 

A Am construit pentru fiecare specie câte un scenariu diferit”, spune. 
Ionuţ Barcănescu Roper. “Pentru primele 10 scenarii lupi pentru specia tă. După ce 

A 
N 

tate și distracţie. 

A le-ai terminat, schimbi specia. Spre deosebire de Warcraft, unde. 
IA d aveai cam aceleași scenarii, indiferent de care parte jucai, 
DR q : SR Dust Starcraft va avea trei scenarii diferite. Grafica va fi 
AS) Părerea lu' Seal. | MA e 0 rută, SVGA, cu scene filmate între misiuni. Opţiunea de 
| NY Cel mai bun joc de strate- AMON 2 i "N mulli-player va permite până. la 8 jucători prin 

gie văzut vreodată pe PC, | ȘI Ei "i modem, rețea, legătură directă sau Intemelt. Jocul. K 
mai bun chiar decât Civili- | tal fe poate fi jucat prin noul serviciu online al lui, Blizzard 
zation 2 sau Command & | A battle.net. Orice jucător care are acces la Internet, 
Conquer, | va putea ajunge pe un server din battle.net doar. 

selectând opțiunea de Internet din meniul principal. 
Serverul va permite jucătorilor să provoace alți 
jucători, sau pur și simplu să discute. Serviciu ce va. 
fi complet gratuit. Starcraft va fi disponibil numai în. 
versiune de Windows 95, la începutul lui '97. 
Silviu Stroie 
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„Under a Killing Moon“, prezentat în 
numărul anterior al revistei noastre, a 
fost, așa cum spuneam atunci, un joc 

foarte așteptat, fiind primul film cu ade- 
vărat interactiv din istoria jocurilor video. 
Permiteţi-mi sâ-l consider deja istorie. De 
ce? Pentru că noua lui continuare, „The 
Pandora Directive”, întrece cu mult aștep- 

tările fanilor lui Tex Murphy, acel detectiv 
al anilor '40 prin intermediul câruia avem 
ocazia să simțim cu adevărat viața de 
detectiv, fâcându-ne de multe ori, în 
numeroasele aventuri trăite alături de el, 
să ne întrebăm ce ar face Sherlock 
Holmes dacă ar sta în spatele nostru, 
uitându-se plin de gelozie la ecranul 

„_ monitorului și „adulmecând“ urmă- 

4 1 toarea mişcare pe care o vom face 
cu mouse-ul. 
Deși trebuie să recunosc câ nu am 
jucat foarte mult „Under a Killing 
Moon“, din lipsă de timp, am aștep- 
tat cu multă nerâbdare noul joc de 
la Acess și vă dau cuvântul de 

onoare că, atunci când am pus mâna 

pe el, primele 24 de ore le-am petrecut 
alături de Tex și noua lui aventură, „The 
Pandora Directive“. 

Pentru cei care nu au avut ocazia să 
vadă aventurile mai vechi ale lui Tex, tre- 
buie să spun că acest detectiv particular 
este foarte „îndemânatic“ în a se ameste- 
ca în tot felul de situaţii critice, chiar dacă 
este avertizat de pericol. Trăiește în se- 
colul 21, într-un San Francisco măcinat 
de cel de-al treilea război mondial. 
Locuiește la hotelul Ritz, urmărit tot tim- 
pul de frumoasa blondă Chelsee Bando, 
care este decisă să „pună mâna“ pe el, și 
este prieten foarte bun cu Louie La 
Miniz, semimutantul care vinde în cafe- 
neaua de la colțul străzii și știe tot ce se 
întâmplă în cartier. 

Deci, pentru cine a văzut „Under a 
Killing Monn“, va fi ușor sâ-și dea seama 
că personajele și cadrul sunt identice, 
chiar și unele întâmplări sunt la fel, însă 

acest fapt nu afectează deloc, din con- 
tră, reușește să pâstreze aceeași 

ambianţă uimitoare. De asemenea, s-a 

mai păstrat și mecanismul 3D, care-ţi 
permite să scotocești peste tot, să te uiţi 

în canale, sub birou, prin lăzile de gunoi 
etc, 

În ceea ce privește scenariul, este 

inspirat dintr-unul din serialele la modă în 
momentul de față, Dosarele X. Realizat 
ireproșabil, reușește să combine cu 
multă fineţe realitatea plină 

sie de neprevăzut într-o 
lume dominată de 
violență și calmul 
astral cu care 
sunt dotate fi- 

inţele extraterestre. 
O problemă ar fi că ești 

nevoit să schimbi discul în funcţie de 
locul pe care vrei să-l vizitezi (jocul are 6 

CD-uri). Însă, cei de la Acess au încercat 
să diminueze acest neajuns, incluzând o 
locație majoră în câteva discuri și le-a 
însemnat pe cele care pot fi găsite pe 

CD-uri obișnuite. 

Revenind la acţiune, mai exact în anul 

2043, ne aflăm în cafeneaua de la colțul 
străzii pe care se află și hotelul Ritz, local 
frecventat permanent de Tex. Binenţeles 

) 
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că, și în această seară, detectivul nostru 

stă la masa preferată și își soarbe bâutu- 
ra favorită. La un moment dat, o per- 

soană de la altă masă îi face semn să se 
apropie. Această persoană se dovedește 
a fi un afacerist foarte bogat, care e în 
stare să cheltuiască oricât pentru a-și 

regăsi prietenul (Dr. Malloy) dispărut în 
1947 (incidentul Roswell). 

Fără a se mira de ce această per- 
soană caută un doctor dispărut de 
aproape 100 de ani, Tex se apucă de 

treabă și în curând află de NSA, o 
agenție guvernamentală, care de aseme- 
nea dorește să afle unde este doctorul. 
Mai mult decât atât, Tex încearcă să afle 
cine este ucigașul în serie care o 
ameninţă pe frumoasa blondă de la 
clubul Flamingo și ce legătură are el cu 
doctorul, amănunt de care se intere- 
sează și poliţia. 

Tex Murphy va fi primul care va dezle- 
ga toate aceste enigme, însă, după ce 

ele vor începe să se lege, detectivul va fi 
pus într-o ipostază unică, aceea de a 

încerca să afle cum poate lua 

contact cu ființele extrate- 
restre şi care este impli- 

carea doctorului în ac- 
tivităţile guverna- 

mentale. 
Ceea ce va 

afla, credeţi-mă 
va uimi foarte mult. 

Prea multe amănunte 
nu vreau să dau, pentru 

că se știe, nu este foarte 
interesant să joci un joc la ca- 

re știi rezolvarea. 
Deci, The Pandora Directive se 

evidenţiază prin originalitatea acțiunii, 
cu o intrigă întortochiată, greu de des- 

cifrat, ceea ce de altfel face ca acest joc 
să atragă mulți jucători, care odată prinși 
în plasă, nu mai au scâpare. 

Producătorii s-au gândit (și bine au 
făcut) să includă trei feluri de subiecte la 
care au adăugat nu mai puţin de șapte 

finaluri. În plus, poţi alege să joci la două 
nivele: amuzament sau jucători. Primul 

este un nivel normal, al doilea are situații 
mai dificile, enigme și puncte în plus. 
Deci, cu siguranță că durează mult. 

Înainte de a încheia articolul despre 
acest joc, stau și mă întreb ce lipsește, pen- 
tru că trebuie să recunosc, oricât aș scrie, 
tot nu voi putea să vă reproduc acest fan- 
tastic joc, care mie personal mi-a plâcut 
foarte mult, mai ales că mi-a permis să 
rezolv un caz cu care s-ar mândri și renu- 
miţii agenţi FBI ai serialului pe care îl știți şi 
voi foarte bine. Vasile Damian 
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Deoarece se pare că cititorii noștri 
sunt foarte interesaţi de soluțiile unor 
jocuri, ne-am gândit că v-ar face mare 
plăcere să aflaţi finalul jocului Zork 
Nemesis. 

O combinaţie de misticism și alchimie, 
Zork Nemesis, continuarea lui Return, to 
Zork, s-a bucurat de un imens succes, 
cucerind gamerii încă de la apariţie. 

Urmează ca şi noi, cei ce primim jocurile 
cu o oarecare întârziere, să ne spunem 

cuvântul. 

Aş vrea să mă fac înțeles, de la bun 
început: nu voi da rezolvarea amănunţită 
a jocului, pentru că acest lucru ar ocupa 

foarte mult spaţiu, de care'nu 
dispun. În funcţie de cum mă 
voi încadra în paginile rezer- 

vate jocului Zork Nemesis, 
voi vedea dacă mai este 
nevoie de încă un articol pe 

această temă. 

Ceea ce aș cere eu de la 
voi este destul de simplu: 

De ce vă rog așa ceva? 
Pentru că urăsc momentele in care, în loc 
să gândești, așa cum este normal, 
apelezi la ajutorul altora, stricând tot 
farmecul jocului. 

Dar acum să trecem la fapte! 
Rezolvarea se va impărți în trei seg- 

mente. 

- Am ceva de fâcut în locul de pornire? 
Nu. Puteţi merge pe lângă templu, fără a 
deschide porţile. 

- Cum se deschide ușa dublă? Mutaţi- 
vă mai aproape de partea stângă a ușii. 
Apucați mânerul și ridică-l până ce 
soarele și luna se împreunează. 

- Ce trebuie să fac în bibliotecâ? Sunt 

șase cărţi de-a lungul unei bânci; citiți-le 
pe toate. Probabil că, mai târziu, veţi dori 
să vă întoarceți să le recitiți. Ușa către 
Pavilionul Focului este în bibliotecă, în 
spatele hărților. 

- Ce ar trebui să fac în grădinița cu 
fântâni? Acesta este un loc de trecere 
spre alte locuri interesante. Vă pune în 

legătură cu biblioteca, puntea ruinată, 
laboratorul lui Nemesis și holul cu picturi. 

- Ce ar trebui să fac la puntea ruinată? 
Uitaţi-vă la cadranul solar și luaţi băţul de 
pe el. 

- Ce ar trebui să fac în laborator? 

Singurul obiect de remarcat este sulul de 
pe masa de lucru. Prima pagină a acestu- 
ia ne arată simbolurile pentru cele 4 pla- 

nete, cele 4 elemente și cele 4 metale și, 
de asemenea, ne indică legătura dintre 
acestea. 

Este foarte important pentru rezolvarea 

puzzle-urilor de pe parcursul jocului, așa 
că trebuie să vă copiaţi această pagină. 

- Ce trebuie să fac cu cele 4 mor- 
minte? Când vă apropiaţi, veți observa 

două lumini. Cea de sus permite legătura 
cu fiecare alchimist, și de aici cu un ele- 

ment și un metal. Lumina de jos vă per- 
mite să ascultați ce are fiecare de spus 

=] despre sine. Aceasta, îm- 
preună cu una dintre cârţile 

| din bibliotecă, vă va da o 
față pentru fiecare nume. 

| - Ce trebuie să fac la altar? 
[i] Cele 4 obiecte din acest 
| segment al jocului se gă- 

sesc în patru lăcașuri exte- 
| rioare. 

- Unde sunt ascunse cele 4 
| elemente? 

Într-una dintre cârţile din 
|| bibliotecă este o hartă a 
templului, iar cele 4 sim- 

|| boluri ale planetelor sunt 
scrise pe ele. Acestea vă 
vor oferi informaţiile de care 

aveţi nevoie. Această hartă o puteți găsi 
și în cutia jocului, în cărticică. 

Am găsit un element, dar nu pot părăsi 

eterul! Înainte de-a începe, trebuie să 

vizionaţi o secvenţă a alchimistului și ele- 
mentul care îl reprezintă. Mormântul va fi 
luminat de o rază. „Trebuie să mă 
apropii”. 

CUL: Cum ajung în Pavilionul 
Focului? Apăsaţi butonul din stânga de 
pe primul panou, pe cel din dreapta la al 

doilea, pe cel din dreapta la al treilea și 
pe cel din stânga la al patrulea. 

Cum pot deschide prima ușă 
în Pavilionul Focului? Învârtiţi capul așa 
încât să se poziționeze pe simbolul „Foc“. 

Cum pot deschide cea de-a 
doua ușă a Pavilionului? Puneţi băţul luat 
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de pe cadranul solar din puntea ruinată în 

acest cadran. Pe urmă, rotiţi-l în așa 

măsură încât umbra să ajungă în dreptul 
simbolului planetei Saturn. 

FOCUL: Cum îmi dau seama care 
lumânare este cea bunâ? Aveţi de ales: 
fie le luaţi la rând, fie (mai bine) vă uitaţi 

în oglindă. Lumânarea bună va reflecta 
albastru. 

; Ce pot face cu cornurile? 

Fiecare corn scoate un sunet conform 
elementelor. Cel albastru este vântul, 
purpuriul este tunetul, galben este 

cutremurul, verde este ploaia și roșu este 

focul. 
UL: Ce trebuie să fac cu con- 

stelaţiile? Toate stelele albastre trebuie 
să rămână aprinse. 

De ce nu pot muta mânerele? 

Trebuie să închideți jaluzelele întâi. 
=RUL: Cum trebuie să mut mâ- 

nerele? Mânerul 2 să fie la jumătate. 
Mânerul 3 și 4 trebuie mutate, iar 
mânerul 5 până la capât. 

TUL: Cum pot descuia prima 
ușâ? Expuneţi simbolurile pentru Ivon și 
pentru Murz, dar nu altele, acestea 

făcând ca metalul și planetele să se aso- 

cieze cu Pământul, 
PÂM/ Nu pot urca scara spi- 

ralată! În acest caz, trebuie să coborâţi 
mai întâi. 

Â : Am râmas prins de- 

desubt și nu pot să ies! Este un meca- 
nism la baza spiralei, care o va transfor- 
ma în scară. 

IM Ce trebuie să fac în 
Pavilionul Pământului? Cele patru clădiri 
pe care le puteți vedea sunt locul unde 
începe segmentul 2. Fiecare este asoci- 
ată cu un element și această cameră vă 
oferă legăturile. Informaţia ar putea fi 
folosită pe urmă, așa că notaţi-o. 

ĂMÂNTUL: Ce trebuie să fac cu te- 
lescopul? Acesta vă arată de ce vă aflaţi 
aici. Deci, uitați-vă și memoraţi. 

IÂNTUL: Ce poate face acel câru- 

cior ca să se miște? Trebuie să alegeţi 
destinaţia pe panoul de lângă acesta. 

Nu înțeleg ce reprezintă ușile! 

Acestea nu vor funcționa până ce nu veţi 

rezolva puzzle-ul apă/muzică 

Cum pot face ca ușile să func- 
ţioneze? Tuburile din stânga vă arată 
notele de care aveţi nevoie la fântâni. 

Numărând de la stânga, rotiți cifrele 1, 4 
și 5. 

: Ce trebuie să fac în subsolul 
Pavilionului Apei? Nu aveţi nimic de făcut 
dacă aţi rezolvat puzzle-ul muzical. 

: Ce trebuie să fac la suprafața 

Pavilionului Apei? Apăsaţi pe clepsidră; 
aceasta se va transforma într-un scaun. 
Staţi pe scaun și începeţi să vă rotiţi la 
stânga. Observaţi schimbările ferestrei 
deschise la fiecare rotaţie. Veţi avea 

nevoie de semnul de la primul ecran. 
Când aţi ajuns la gheaţă, tăiaţi un ţurțure şi 
lasaţi-l să cadă în borcan. Apoi, priviți 

atent borcanul. 

Continuarea vă promit să o descoperiţi 

în numărul viitor al revistei. Nu ezitaţi să 
faceţi rost de revista noastră și numărul 

următor pentru că, așa cum se vede, cali- 

tatea crește, fiind în acest moment cea 

mai bună din România; în curând o vom 
alinia la exigenţele europene și ameri- 
cane. 

Robert Călin 



Aţi auzit vreodată pe cineva spunând 
despre un lucru că este „beton“!? 

Apariţia jocului la noi în redacție a dus 
la o părere unanimă, chiar și pentru 
acei dintre noi care nu prea iubesc 
genul: jocul ăsta este „beton“! 

Acum aproape două luni, pusesem 
mâna pe un demo ce anunţa iminenta 

apariţie a Tomb Raider-ului. Era o prezen- 
tare sub forma unor desene animate, plus 
câteva informaţii considerate necesare de 
câtre producători. Dar nimic nu lăsa să se 
întrevadă ce este de fapt. 

Tomb Rider este 3D-ul dus la maxi- 
mum! 

pi 
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Apărută în umbra Quake-ului, realizarea 
celor de la Core este mai 3D decât acesta. 
Și nu numai atât! Dacă în Quake povestea 
este mai mult umplutură, scopul tâu fiind 
de fapt distrugerea a ceea ce este în faţă, 
în spate, deasupra sau dedesubtul tâu, în 
Tomb Raider se pune chiar problema unui 

scenariu, acesta devenind o platformă 

shoot'em up pentru un adventure. 

Dar să revenim la jocul în sine. Perso- 
najul pe care-l interpretezi este Lara Croft, 
un tânăr arheolog. În viziunea scenaristului 
unui film sau al unui joc , imaginea unui ar- 
heolog poate lua două dimensiuni: cea a 
șoarecelui de bibliotecă, încântat să-și 

petreacă toată săptămâna între patnu pereți, 
analizând nişte oase sau niște pietre, și 
cea a temerarului, a aventurierului (gen 

Indiana Jones) dispus să-și riște pielea prin 
tot felul de coclauri neumblate, pe urmele 

unei comori. 
În cazul de faţă, Lara face parte cu 

succes din cea de-a 
doua categorie. Ea a 
fost angajată de ă- o 
tre o persoană, la fel de mis- 
terioasă să găsească un misterios 
artifact. Pentru a ajunge la preţioasa 

piesă, ea are de strâbâtut 15 nivele. 
De aici, povestea devine clasică. 

Fiecare nivel are monștrii și secretele 
lui. Cum este și normal, primele 

antrenament se poate spune) 

pentru ca avansarea spre ni- 
velele superioare sâ aducă 
după sine animale de o râu- 
tate şi un gabarit de ţi se face 
pielea de găină. Cu armele, isto- 
ria se repetă. Se pornește cu un 

set de pistoale, iar restul se 
culege de pe drum. 

Veţi întâlni cascade, lacuri, grote, 
gheaţă, zăpadă, iarbă, mușchi, licheni, 
stânci etc. etc. 

Calitățile atletice ale Larei 
sunt surprinzător realizate. 

Poţi admira o săritură în toată 
splendoarea ei, și pentru câ 
am adus vorba de gheaţă, 
realizatorii s-au gândit câ nu 
ar fi rău dacă Lara ar mai și 
aluneca. 

Toate personajele sunt 
făcute din poligoane tape- 
tate cu texturi astfel că reali- 
tatea este la ea acasă. 
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Partitura muzicală ce însoțește jocul 

va fi o surpriză pentru toată lumea. Ori- 
cum, trebuie să ai un pic de simţ al umo- 

rului, pentru că într-adevăr este o glumă 

bună. Cam atât de spus 
despre Tomb Raider. 
Este jucabil, gra- 

fică excelentă și a 
apărut acum. Cu 
alte cuvinte: Pu- 
ne mâna pe el! 

Ionuț 
Bărcănescu 



Acesta este cadrul celei din urmă 
intrări în acţiune a strategiei War-Wind 
din SSI. De bună seamă, Tha Roon-ii 
doresc să prevină, acest lucru. Au multe: 
avantaje, dintre care, nu cele mai lipsite 
de importanță, sunt cele mai bune unităţi 
combatante de pe planetă, și dispun de 
cel mai strategic teren în zonele dispu- 
tate. Numărul Tha Roon.-ilor este în 
scădere și, deoarece rasa se bizuie pe 
alţii; care au muncit pentru ei ani de zile, 
sunt destul de slabi în ceea ce privește 
construirea unor noi facilităţi. 

Obblinoxii sunt creaturi masive, volu- 
minoase, cunoscute pentru 

4 puterea lor fizică. Ei și-au 
LA! pus la dis- 

poziție 
mușchii, 
vreme în- 

| delungată, 
! pentru arma- 

/ ta Tha Roon. 
4 De aceea, uni- 
/ tățile lor milita- 

re sunt exce- 
y lente, bine echi- 

II pate, fără să mai 
y /. vorbim de puterea de 

atac. Obblinoxii sunt 
rezistenți la magie, ceea 

/ ce îi face pe Tha Rooni 
lipsiţi de putere, iar unitățile 

lor se mișcă relativ încet. 
Eaggra au mai multe în comun 

cu plantele decât cu animalele. Au 

a „ fost sclavii Tha 
ÎN Roon-ilor, genera- 

ţii întregi, iar trata- 
mentul brutal pe care 

y l-au suportat presu- 

pune că vor fi exploa- 

taţi în războiul ce va urma. Au 

devenit eficienţi şi s-au înmulțit în număr 
mare. Totuși, statutul lor de sclavi îi 
plasează în condiții defavorabile. 

În cele din urmă, Shama Li-ii sunt dis- 
tanți și semeţi. Această rasă nu este 
implicată în lupta pentru independenţă. 
Mai degrabă privesc acest râzboi între 

rase ca pe o ocazie de a face ca toate 
cele patru rase de pe Yavaun să trâiască 
în înțelegere. 

Ei sunt ajutaţi de șiretenia și puterea lor 
magică. Totuși, Shama Li-ii au puţină 

în timp ce preţul 

mare pentru Shama Li, aceste avantaje 
sunt de o slabă calitate decât a celorlalţi. 

War Wind se joacă la fel ca Warcraft 
sau Command & Conquer. Unităţile pot fi 
dispuse de jur împrejurul câmpului în 
timp real și fiecăreia i se poate da un 
număr de sarcini pe drumurile accesibile, 

prin apelarea mouse-ului. 
Evident, mișcarea și atacul vor fi cele 

mai utilizate comenzi, dar multe unităţi 
sunt capabile de mai mult. 

Cei mai mulți pot construi structuri de. 
ziduri, conducătorii pot cumpăra un rând 

de bâutură pentru a ridica moralul tru- 
pelor. Deocamdată, War Wind este la o 
oarecare distanță de momentul lansării. 
Situaţia, la un moment dat, a jocului este 
oarecum greu de evaluat, deoarece nu 
există documentație și sunt prea puţine 
îndrumările cu care se poate continua 
jocul. În această conjunctură, câteva 
realităţi pot fi determinate. Stilul grafic 
este mult asemânâtor cu,al celorlalte 
jocuri. 

Jucătorul pare să se găsească la un 
nivel de bază, în timp ce intrările şi 
ieșirile jocului sunt ceea ce este de aflat, 

War Wind etalează o grămadă de 
promisiuni și revederea lui degajă 
încrederea că SSI va fi capabilă să-și 
mențină reputaţia de creator de titluri de 
strategie de calitate. 

Aida Românașu 



Macrovirusul 

de pe EXCEL 

se întoarce 

Conform unor surse NCSA 
(National Computer Security 
Asociation),'un mutant al 

rusului ce a tulburat astă vară 
lucrul utilizatorilor MS EXCEL 
se întoarce într-o formă mai 
bine pusă la punct: 

Ca să-i cităm, mai precis, 
pe cei de la NCSA, vom spune: 

„0 nouă versiune a virusului 
Laroux detectat în iulie este în 
libertate și se râspândește 

atașându-se tabelelor din me- 
sajele E-mail. 

Pentru cei interesaţi, La- 
x B, așa este numit mutan- 

tul, nu face discriminări între 
utilizatorii de Windows 95 
şi/sau '3.x. Practic, se pare câ 
nu distruge datele, dar nu 

strică să se facă „curâţenie“ în 
cazul în care este detectat. se 
recomandă utilizarea anti- 

viruşilor capabili sâ detecteze 

atacul, prevenind astfel posi- 
bile infecţi 

Să mai zică cineva câ nu- 
mai jocurile aduc cu ele viruși! 

Borland 
unifică interfețele 

La doi ani după ce utiliza- 
torii și-au manifestat dorința de 
a lucra şi sub C++ cu o inter- 
faţă vizuală, Borland le-a înde- 
plinit cererea. 

După succesul lui Delphi, 
era de așteptat să se întâmple 
asta. Chiar dacă sistemul nu 
este comercial încă, a trecut 
deja la faza de Beta release, 
compania distribuind numai la 
Comdex aproximativ 5.000 de 

copii beta, gratuite. 

Păstrând o perfectă com- 
patibilitate înapoi cu codul C++ 

deja scris, sistemul aduce cu 
sine o nouă paletă de compo- 
nente precum şi componente 
preluate din Delphi. Pentru a fi 

Ce şi cât 
să cumperi!!! 

Atunci când vrei să 
cumperi un calculator, 
trebuie ori să te bazezi pe 

ceea ce ii recomandă 
firma pe uşa căreia ai 
intrat când te-a lovit 
ideea de a face această 
achiziţie, ori să apelezi la 
un cunoscut care se pri- 

utilizării unor procesoare 

Cyrix, dar circulă zvonul 
unei instabilităţi a proce- 
sorului sub anumite sis- 
teme de operare. Testele 
arată că un asemenea 
procesor poate fi mai 
rapid în unele situații 
decât originalul Intel. Mai 

aproape 20% peste prețul 

unor SIMM-uri normale, 
interesaţi-vă la vânzător 
dacă placa de bază are 
caracteristicile necesare 
(are un chipset Triton VX 
sau HX). 

Cu toate că ar putea 
fi o secţiune separată, ne 

cepe. puneţi în balanţă și faptul vom referi, tot aici, la 
Așa se 

întâmplă de obi- 
cei! Mai există 
însă o variantă, 
și anume, să 
alegi singur. 

Normal ar fi 
să vezi intâi și 
întâi, cam care 
ți-ar fi necesi- 
tăţile și apoi să 
decizi. Cel puţin 

așa procedează 

cineva care are 
o oarecare ex- 
periență, sau 

vrea să pară 

că are. 

Se omite, 

Recomandări pentru placa de bază 
- pentru un PENTIUM, este preferabil să alegeţi o placă cu chipset Triton 
- variantele de chipset Triton sunt: 

430FX (Triton ) 
430HX (Triton I]) 
430VX (Triton VX - mai ieftin) 

- pentru a vă pulea extinde, pe viitor, alegeți o placă ce are caracteristici 

cel puțin egale cu cele de mai jos: 

- 2 controlere IDE pe placă 
- 3 sloturi de extensie ISA 
- 2 sloturi de extensie PCI 

- evitaţi plăcile ce nu pot primi decât două SIM-uri 

- memoria cache va fi aleasă astfel: 
- pentru 16 Mb RAM sunt de ajuns 256 Kb memorie cache 
- pentru 32 Mb RAM sau mai mult aveţi nevoie de 512 Kb cache 

însă, că această 
achiziție nu se 

face pentru o 

firmă cu un domeniu spe- 
cific de activitate (con- 
tabilite, tehnoredactare, 
grafică etc.), ci pentru o 
utilizare in regim de 
„acasă”, adică pentru o 
plajă largă de utilizări, 
începând de la cele cu 

specific profesional, până 

la educaţie și divertisment. 
Desigur, vom încerca 

să evitâm termenii tehnici 
și vă vom spune doar 

strictul necesar. 
Să vedem, deci, care 

ar fi caracteristicile calcu- 
latorului ce va fi achi- 
ziţionat de un utilizator 
din această categorie. 

Procesorul 
De preferinţă, Intel 

Pentium de la 100 MHz 
în sus. 

Există și alternativa 

că chalangerul este de 
obicei mai ieftin. Decizia 
vă aparţine în totalitate. 

Memoria 
La ora actuală, opti- 

mul s-ar situa la nivelul 
de 16 Mb EDO Ram. 
Opţiunea EDO nu este 

obligatorie. Creșterea 
performanței nu depinde 

numai de existența mem- 
oriei EDO, ci și de capac- 
itatea plăcii de bază de a 
profita de existența ei. 

Deci, înainte să plâtiţi 

memoria cache. Este un 
pic cam scumpă, dar 

face. Problema este câ 
trebuie să vă asiguraţi că 
o aveţi. Pentru un RAM 
de 16 Mb, alegeți un 
cache de 256 K burst 
mode. 

Hard disk 
Alegerea unui hard 

disk mai mic de 800 Mb 
vă va costa mult la capi- 
tolul nervi. Nu este toc- 
mai o bucurie să fii 
anunțat că nu mai ai 
spaţiu pe hard disk. Optim 
ar fi unul de 1-1,6 Gb, 

Placa video 
Există sisteme ieftine 

la care drept memorie 

video se utilizează o 
parte din RAM-ul 

sistemului. 
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Dacă vreţi ca totul să 
fie OK, alegeţi o placă 
grafică bazată pe chipset- 

ul S3 (ex: Diamond 

Stealth sau S3 TRIO 64), 
cu 1 sau, mai bine, 2 Mb 

baleiaj de la 76 MHz în 

sus. Cu cât frecvența 
este mai mare, cu atât 
imaginea afișată se 

împrospâteazâ mai 
repede și ochiul obosește 

Kbps ar fi o alegere 
echilibrată între preţ și 
performanţă, dar reco- 
mandâm unul de 28.8 
Kbps. 

în pas cu timpul, Borland C++ 
Builder vine cu o colecție de 
elemente de interfață pentru 
Windows 95, reunite în, iarâși o 

RAM. 

pentru unul de 15 inchi 

(evident, mai scump), cel 
puţin alegeţi unul care 
oferă o frecvenţă de 

mai puţin. 

Monitorul 
Dacă nu puteţi opta 

Alocare rezervarea unei părți 
din memorie în fa- 
voarea unei aplicații 
sistem de codare for- 
mat din 256 de carac- 
tere, utilizat pentru 

transferul de date 
între calculatoare 

Autoexec.bat- fișier de comenzi, 

specific sistemelor 

DOS, rulat la înce- 
putul fiecărei sesiuni 

ASCII 

program rezident ce 

supervizează fluxul 
de informaţii între 

procesor și restul 

componentelor calcu- 

latorului 

mișcarea fascicolului 
de electroni pe su- 
prafața interioară a 

ecranului monitorului 
imagine compusă din 

puncte 
circuit ce conţine cipu- 
rile de memorie 

Bus ansamblu de circuite 
ce formează legâtura 

dintre procesor şi di- 

ferite periferice. Poate 
fi: ISA, EISA, VESA, 
MCA (IBM) sau PCI 

Baleiaj 

Bitmap 

Barelă 

Fax/Modem 
Când cumperi un cal- 

culator nu strică să te 
gândești și la această 
opţiune. Un Fax/Modem 
intern de cel puţin 14.4 

Cc 
CD-ROM 
Compresie 

Config.sys 

Coprocesor 

Controler 

D 
Disc sistem 

CD-ROM 
Preferabil este să 

optați pentru cel puțin un 

Quad speed (4X). Dacă 

veţi rula un program (joc, 
enciclopedie etc.), veţi 
înțelege de ce. 

Mihai Păunescu 

disk compact 
reducerea spațiului 
ocupat de un fișier, 
cu ajutorul unor utili- 
tare specializate 

fişier de configurare 
specific sistemelor 
DOS 
circuit specializat în 

calcule matematice, 
cu virgulă mobilă 
(începând de la seria 
de procesoare INTEL 

80486, acest circuit 
este inclus chiar în 
procesor) 

circuit care face legă- 
tura între un periferic 
(ex: hard disk) și bus- 
ul calculatorului 

dischetă, respectiv 
hard disk, conţinând 
fișierele sistemului de 
operare 
program rezident în 

memorie, care per- 
mite schimbul de 
date între sistemul de 
operare și un perife- 

ric (mouse, CD-ROM 
etc.) 

(va urma) 

moştenire Delphi, Visual Com- 
ponent Library (VCL). 

Dacă tot vorbim de moş- 
teniri, putem spune că noul 
C++ nu uită nici de caracteristi- 
cile object-oriented, cum ar fi: 
încapsulare, polimorfism şi, 

cum spuneam mai devreme, 
moștenire. 

Ca noutate se remarcă 

Visual Form Inheritance (moș- 
tenire vizuală), care permite 

programatorului să schimbe 
caracteristicile unei forme prin 
moștenirea proprietăţilor alteia. 

Se utilizează același com- 
pilator ca şi în versiunea C++ 
5.0. Caracteristicile standard 
includ suport pentru Win32API, 
ActiveX, integrare OLE și dri- 
vere OBDC (Open Database 

Conectivity). 
Produsului se paie câ îi lip- 

seşte, momentan, numai pre- 

țul, dar şi-l va câpâta o dată cu 
lansarea oficială estimată câ va 
avea loc în prima parte a lui 
1997. 

Antiviruşi 
de la 

[9] Xe) (o) lol) 

Nu, nu vă faceți iluzii, nu 
sunt de nasul vostru. Când veți 

afla preţul, care începe de la 
1.200 $, veţi înțelege că este 
vorba de programe ce funcţi- 
onează pe cu totul alte sisteme 

decât sunteţi obișnuiți. 
Sub numele MailGuard 

(rulează pe Windows NT și 
scanează serverele E-mail) și 
NotesGuard (scanează bazele 

de date Notes) se ascund două 
produse ce satisfac toate 
dorințele celor ce gestionează 
reţele, hai să zicem „„măricele”. 
Ambele produse sunt destul de 

inteligente ca să izoleze orice 
fişier și să îl repare. 



Modemuri 

de 56 kbps 

Pentru a lua un nou avânt 
în cursa de urmărire a pro- 
duselor US Robotics, Rockwell 
a semnat un acord de colabo- 
rare cu Microcom. 

Cele două companii nu 

sunt la prima cooperare de 
acest fel, așa că se așteaptă 
ca totul să decurgă normal și 
rezultatul, un modem lucrând 
sub protocolul MNP 56, să 
apară în mai puţin de 18 luni. 

Se pare că Microcom stă 
bine în materie de tehnologii, 
de vreme ce, nu demult, se 
anunţase un acord similar cu 
DEC, referitor la modemurile 
33.6 Kbps V.34, ce vor lucra 
pe serverele Digital. 

Compaq 
și concurența 

Pentru a combate vânză- 
torii direcţi, cum ar fi Dell 
Computer, Compaq lucrează la 
un acord cu firmele de dis- 
tribuţi 

Chiar dacă se plâng de ine- 
ficiența canalelor de distribuţie, 
cei de la Compaq preferă să 

aplice în practică zicala „te faci 

frate cu dracul până treci pun- 
tea”. 

Ca noutăți, vicepreședinte- 

le, Michael Winkler, a anunțat 
începerea testelor pentru uti- 
lizarea procesorului K6 de la 
Advanced Micro Devices, în 
următoarele serii de note- 
book-uri. A mai adăugat câ 
nu se preconizează utilizarea 

Pentium Pro în notebook- 
uri, până la sfârșitul lui: 1996. 

D'ale 

(e +) dee LiLI] 

Dacă nu aţi aflat până 
acum, SUA are o teamă gene- 
tică, nu cumva cineva sâ-i uti- 
lizeze propriile tehnologii de 
criptare. 

Quad speed-ul 
intră în istorie 
Când spui informa- 

tică, te gândești, vrei nu 

vrei, la ceva prin exce- 
lență dinamic. Te 
aștepți ca totul să se 
schimbe de la an la an. 
Stop, stop, stop ... 

Viziunea de mai 
sus este total greșită. 
Unii se plâng că prea 

vin versiunile de 
Windows una după alta, 
prea își schimbă Office- 

ul prefixul, prea 
Respectivii se cheamă 
că nu știu pe ce lume 

trăiesc și se cheamă câ 
le trebuie ori o vacanță 
prelungită, ori ... un curs 

de recalificare. 
Vă plângeți că tre- 

buie să schimbaţi softul; 
staţi să vedeți când veţi 
începe schimbarea 
echipamentelor pe care 

lucraţi. 
Nu demult, se 

anunţase CD-ROM 
drive-ul 10x, urmat rapid 
de 12x și acum țineţi-vă 
bine: la nici o lună de la 
lansarea produselor de 
mai sus, Toshiba vine 
cu un anunţ care 

uimește, drive-ul 15x. Şi 
când tocmai se 
pregăteau să serbeze 

cucerirea pieţei, cineva, 
cu numele Goldstar, 
anunță drive-ul 16x ca 

fiind disponibil începând 

cu decembrie 1996. 
Naomi Furuya, un 

oficial de la Toshiba, 
declara că: 
„Constructorii de PC-uri 
caută să iasă mereu în 
fața competitorilor, și 
cer drive-uri din ce în ce 
mai rapide. Nu este 
prea greu pentru un 
end-user să realizeze 
că un drive 15x este 
mai rapid decât unul 
asa 

Poate că are și el 
dreptate, dar nici com- 

petiția între producătorii 

de drive-uri nu pare lip- 
sită de importanţă. 

Nu este greu de 
observat că, până și pe 
piața noastră, câderea 

preţurilor este vertigi- 
noasâ. Un Quad speed 
ajunge la 100 de dolari, 
tinde către 50, și con- 
form previziunilor va 
urma tendința mondială 
ajungând chiar la 20 de 
dolari. 

Revenind deci la 
piața internaţională, 
încercâm să ne ima- 
ginăm ce se întâmplă 
cu stocurile. Sincer, mă 
simt mult mai bine în 
propria piele. Citând un 

analist al pieţei asiatice, 

căci acolo se face și 



se desface totul în Până acum, nu era o 
domeniul acesta, vom problemă, drive-urile Profitând de noua politică 
spune că singura vari- descurcându-se chiar asupra exportului de tehnologii 

antă a constructori! cu devieri destul de de criptare, asumată de admin- 
este să oprească li mari de la standard. istraţia Clinton, câteva firme, 

actuale Și (gălireacă la Toshiba a spus, nu tocmai mici, au hotărât să 
o nouă generație de clar și răspicat: „Da, def i fandaie 
produse. unele discuri nu pot fi eiimeascâluninouiSiangarc, 

Acum olună, To- citite. Darnuesteo International Criptography 
shiba anunța drive-ul problemă cu unitățile, Framework este numele noii 
10x, la două săptămâni ci cu discurile. Toate tehnologii dezvoltate de HP, 

Mitsumi vine cu un unităţile de 10, 12 și Intel, Microsoft și RSA, cărora li 
drive 12x și, nu peste 15x au trecut testele de s-au alăturat Netscape, Oracle, 

mult timp, pur și simplu citire pe discuri care Informix și mulți, mulți alții. 
Vor intra în istorie. respeclă standardul IGF va fi utilizată la trans- 

Aproape că'sunt deja"! industriali» ferul pe Internet al datelor finan- 
niște vechituri. Este normal ca o : a izeizlete : 

Drive-ul Toshiba 15%, dată cu performanța să (SEI înregistrărilor medicale, 
are orată de transfer crească și necesităţile mesajelor private și al altor 
de 2.250 Kb/s, compa- de acuratețe. Oricum, date care necesită criptarea. 
rativ cu cei 1.800 Kb/s declaraţiile de mai sus Chiar dacă guvernul mani- 
ai unui 12x. se pare că își fac efec- festă o grijă aberantă ca nu 

Problema care se tul, și din ce în ce mai cumva tehnologii puternice de 

pune este dacă totul va mulţi producători de criptare să ajungă pe mâna cui 
funcţiona corect. 2 CD-ROM-uri se vor nu trebuie, plângerile compani- 

„Nu.nuvă speriaţi alinia la standarde. ilor ce erau defavorizate com- 
noile drivere nu au Până când toată i ai e: MA eee 
adus cu ele noi stan- lumea va ține drumul parativ Gu producătorii Străini 
darde de inscripționare, drept, producătorii vor au ajuns la urechile președin- 
doar că sunt mult mai face unele compro- telui, care a luat măsuri. 
sensibile și nu mai misuri. De exemplu, Ca în SUA! 
suportă limite prea largi NEC a anunţat câ Pe când și la noi? 
în respectarea specifi- drive-urile 8x vor fi 

cațiilor din Red Book, dotate cu o funcție VEŢI încet, 
care este standardul adițională, care va per- la 

industrial în materie de mite micșorarea vitezei va rog 
CD-uri, până când discul va 

La ora actuală, putea fi citit. Luna trecută, un oficial 
există sute de milioane Și când te gândești Microsoft a anunţat că nu se 
de CD-ROM-uri, și că totul a început pe la consideră oportună lansarea 
multe dintre ele sunt mijlocul anilor '80, cu o unei noi versiuni a browser-ului 
inscripționate de firme rată de transfer de 150 Int ta fi luni 
mici din întreaga lume.  kb/s! iomeulajilecarei sasea, 
Nu se ştie câte dintre Richard Tong, manager la 
acestea respectă stan- Mihai Păunescu Microsoft Corp., declara că: 

dardul mai sus amintit. „Începe să fie din ce în ce mai 

greu” și „Clienţii spun că este 
prea repede, iar companiile 
încep să urască ideea că tre- 

buie să schimbe totul atât de 
repede. Intenţionăm să spar- 
gem totul în bucăţi, cât mai 
repede putem. Asta va ușura 

Direcţii & Reflecţii 
După citirea materialului de mai sus, 

probabil aţi intrat într-o stare de gândire pro- 
fundă, având ca subiect capacitatea omului 

de a inova, Treziţi-vă! S-ar putea să pierdeţi 
tre... aăă... scuzaţi CD-ul. De curând, un grup 
de cercetători de la universitatea din Buffalo 

au amenințat comunitatea internațională cu o 
nouă tehnologie în domeniul stocăţii 
informaţiei. La prima vedere seamănă cu un 
CD normal. Diferenţa constă în faptul că raza 

laser nu mai interacționează cu suprafața 
CD-ului, informaţia fiind dispusă asemănător 

unui sandwich pe mai multe nivele în suportul 

compus din polimeri. Drept rezultat capaci- 
tatea CD-ului va crește de aproximativ 100 

(una sută) ori. 
Se estimază că noua tehnologie va 

devenii realitate palpabilă în următorii trei ani. 

Cu aceeași ocazie s-a 
anunțat şi intenția Microsoft de 
a integra în Windows NT 5.00 
tehnologie ce va permite exe- 
cutarea aplicaţiilor şi stocarea 
fișierelor direct pe servere, ca 
urmare a intenţiei companiei 
din Redmond de a lansa pro- 
priul Network PC. 



Dispozitiv 

de recunoaștere 

a mișcării 
Mitsubishi Electric a anun- 

țat, în noiembrie, dezvoltarea 
unui produs (ieftin, se pare) ce 

reușește să recunoască gesti- 

ca umană și să o transforme în 

comenzi. Dispozitivul se 

bazează pe o „retină artifi- 

cială” și un algoritm special de 

recunoaștere a mișcării. 

Prima utilizare se esti- 
mează a fi ... jocurile, dar se 

așteaptă integrarea și în apli- 
caţii pentru echipamente spor- 

tive sau pentru ajutorarea per- 

soanelor cu handicap. 

Dispozitivul a fost prezentat 

pentru prima oară la Comdex/ 

Fall 96 și, cu toate câ nu s-a 
anunţat încă preţul, Kazuo 

Kyuma, manager la Mitsubishi 
Advanced Tehnology Center, 

aprecia că dată fiind aplicabili- 

tatea sa în sfera divertismentu. 
lui, va fi destul de ieftin încât 
„Și un copil să şi-l poată per- 

Pentru a-i demonstra ca- 
pacitâţile, inginerii de la Mitsu- 

bishi au integrat dispozitivul în 

două dintre jocurile pre- 
zente pe staţiile Sega, și 

anume Athlete şi ... Tetris. 

Aşteptăm utilizarea sa 
în Virtual Fighter. 

Staţii de lucru 
sau PC-uri 

Din ce în ce mai mulţi pro- 

ducători lansează pe piaţă sis- 

teme ce pot fi incluse cu ușu- 

rinţă în gama staţiilor de lucru. 
Pentru exemplificare, ne 

vom referi la ultima lansare de 
sisteme Acer. Ce aţi zice de un 

sistem Pentium Pro la 200 
MHz, cu 64 Mb Ram, 4.3 Gb 

hard disk (SCSI normal) și cu 

sistem de operare Windows 

NT? Cu toate câ preţul nu a 

fost anunţat, se estimează câ 

Se spune că nimeni, 
de când a apărut Win- 
dows, nu a utilizat File 
Manager-ul pentru ges- 
tionarea fişierelor. Poate 
că totuşi s-ar găsi destui 
care să o facă, dacă ar 
utiliza toate resursele 
oferite de program. 

Reorganizarea 
butoanelor 

din File Manager 
Pentru ca lucrul să fie 

cât mai comod, este reco- 
mandabil să vă organizaţi 
singur butoanele din 
Toolbar. O puteți face ast- 

fel: deschideţi meniul 
Option; alegeți Customize 

Toolbar; va apărea o fe- 
reastră unde, cu ajutorul 
mouse-ului, vă veţi putea 

reorganiza Toolbar-ul. 

Reorganizarea 

ferestrelor 
Deschideţi câte o fe- 

reastră pentru fiecare 

partiție pe care o aveţi și 
apoi dimensionațile după 

necesităţi. Veţi scăpă ast- 
fel de nevoia de a crea o 
fereastră de fiecare dată 
când aveți nevoie. 

Numal pentru 
Windows 3.1 

Mod Windows mai rapid 

Dacă nu aţi trecut 

încă la Windows 3.11, 

puteţi utiliza un mod spe- 

cific Windows 3.1 pentru a 

vă crește puţin viteza. 
Acesta este modul stan- 
dard, iar diferența constă 
în faptul că el utilizează 
mai multă memorie con- 
venţională decât modul 
386 extins, în care intră 
automat windows-ul pe 

calculatoarele actuale (cu 
mai mult de 4 Mb de 
memorie). Pentru a intra 
în mod standard la 
începerea lucrului, în loc 

de WIN se tastează 
WIN/S. 

În marșalier, 
printre aplicaţii 

Probabil că, dacă 
cineva v-ar aminti de 
shortcut-ul ALT+TAB, aţi 
strâmba din nas. 
Problema este dacă știți 
cu toții că, așa cum toate 

mașinile au marșarier, și 
această comandă are un 
opozit, și anume 

ALT+SHIFT+TAB. 

Fereastra pierdută 

Se poate întâmpla sâ 

scoateţi, din neatenţie, 
fereastra unei aplicații în 

afara spaţiului ecranului. 
Nu vă speriaţi, există o 
modalitate de a o 
aduce înapoi. Apăsaţi 

CTRL+ESC; va apărea o 

fereastră cu numele Task 
List; apăsaţi butonul Tile; 

fereastra aplicaţiei va 

reveni în spaţiul desk- 
top-ului. 

Cum se sare 
Start-Up-ul 

Se poate întâmpla 
să fie necesară 

evitarea lansării apli- 
caţiilor din fereastra 

Start-Up. Pentru a rea- 
liza aceasta, se apasă 

tasta Shift imediat după 

ce s-a lansat Windows. 

Reconstruirea 
Ferestrelor pierdute 
Ferestrele Main, Acce- 

sories sau Games se pot 

pierde din diferite motive. 

Pentru a le reface, 
puteți apela la o funcție 
nedocumentată a win- 



dows-ului și anume: 
deschideţi meniul File din 
Program Manager; alegeţi 
comanda Run; Tastaţi 
SETUP /P și apoi Enter; 

Desktop nemodificabil 

Dacă aveţi colegi care 
au prostul obicei să vă mo- 

difice ferestrele, să vă mute 

icoanele din locul lor etc. 
etc., dacă sunteți hotărât să 
le întrerupeţi activitatea dis- 

tructivă, editaţi fișierul 
PROGMAN.INI și adăugaţi 
la sfârșitul lui următoarele 
linii după dorință: 

9 Y=3 
— 
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Se spune câ modalitatea 
cea mai la îndemână pentru a 

demonstra nivelul tehnologic 
la care a ajuns Homo Sapiens 
ar fi prezentarea unui hard 

disk. 
De ce? 
Simplu: el constituie cea 

mai perfectă simbioză între 
micromecanică și electronică 

Între cele două domenii 
trebuia să existe o punte și 

acest rol l-a îndeplinit mag- 

netism-ul. 
Haideţi să încercâm să 

vedem cum depind caracte- 

risticile de performanță ale 

unui hard disk de elementele 
ce îl compun. 

In primul rând, pentru ca 

e trimise de calculator să 
ajungă la hard disk, trebuie ca 

ele să treacă printr-un circuit 

care se ocupă cu suprave- 

[Restrictions] 

el va fi cu câteva sute de dolari 
NoSaveSettings=1 
; dacă nu doriţi să se poată slava 

; configurația la ieșire 

mai mic decât al unei staţii de 

lucru UNIX standard ( între noi 

fie vorba, preţul ajunge totuși la 

EditLevel=4 
; nu se mai pot crea, șterge sau modifica 
; grupurile de programe; 

NoRun=1 
; se dezactivează comanda Run din meniul File; 

NoFileMenu=1 
; se dezactivează toate comenzile meniului File; 

aproximativ 4-5 mii de dolari.) 

Cu toată această scădere 
de preț, staţiile pe bază de NT 
rămân încă în urmă, având în 

vedere faptul că acest sistem 

lucrează pe 32 de biţi spre 

deosebire de UNIX, care are 

deja experientă îndelungată pe 
NoClose=1 
; nu se poate închide Windows-ul decât 
; resetând calculatorul; 

gherea și condu- 
cerea tuturor 
operaţiilor efectu- 
ate de hard disk. 
Acest circuit 
poartă numele de 

controler. 
Când este 

voba de condu- 
cere, normal că 
apare concurența, 

așa că şi aici au 

apârut două mari 
familii de contro- 

lere: IDE și SCSI. 
Diferența, din 

punctul de vedere 

al utilizatorului, 
constă în faptul că 

un controler IDE 
este mai puțin 

performant, dar 
mai ieftin decât 

unul SCSI, care, 

Discuri 
suport 

Dacă informaţia a trecut 
dez acl de controler, indiferent cu ce 
transfer a viteză, tot la capetele de 

datelor mai citire/scriere va ajunge. 

bună, mai are Aici ferenţele sunt doar 
şi avantajul de de generaţii și constau din 

a permite următoarele: i 
cuplarea în * mecanica ce susține 
cascadă a capetele (viteza de deplasare 

mai multor i capului) 2 
dispozitive d numărul de capete de 
(maximum 6) Citire/scriere 
de genul hard : Ș. distanța dintre capul de 

disk, CD- scriere!citire şi suprafața pe 
ROM, care se stochează datele. 
Streamer, etc. Normal trebuia să 

64 de biţi. 
După cum spunea S. Kea 

Grilley, director de marketing la 

Intel Corp.: 

părea cândva, anul viitor pro- 

babil, când NT-ul va trece pe 

diferenţa va dis- 

Capul de 

scriere/citire 

Bloc 

ajungem şi aici, la suprafața 
de stocare. Ea constă pur și 

simplu dintr-un număr variabil 

(de la un drive la altul) de dis- 

curi (platane) dintr-un material 
dur și nedeformabil, acoperit 
cu un strat de oxizi magnetici, 
asupra cărora cade sarcina 

grea de a stoca informaţiile. 
Diferențe apar, în principal, în 
viteza cu care se rotesc dis- 
curile suport. Vitezele stan- 
dard se includ în plaja 3600- 
7400 rot/min. 

Mihai Păunescu 



ecial teport 

PHANTASMAGORIA II 
A PUZZLE OF FLES 

Urmând linia hitului '95 al Casei Sier- 

ra, Phantasmagoria, Phantasmagoria II 
pare să capteze o popularitate ieșită din 

comun. 
Folosind o poveste originală de 

groază, nebunie și crimă, Phantasma- 
goria II își propune să poarte cu sine 
jucătorul în adâncimile întunecate ale 

sufletului omenesc. Principalul personaj al 

acestui joc este Curtiss Craig, Curtiss e o 
persoană normală în toate sensurile, cu 

excepția unuia: proaspăta lui eliberare 

dintr-un spital de boli mintale. Încercarea lui 
de a-și pune ordine în viaţă a fost zădămi- 
cită de evenimente neobișnuite. Când pri- 
etenii și colegii săi de muncă au început să 
piară în chip misterios, Curtiss a început să 
se îngrijoreze, din nou, de starea lui de 

sânătate. Ca și cum nu ar fi fost destul, era 
considerat și primul suspect în aceste 

crime. În încercarea disperată de a evita o 
nouă încarcerare, Curtiss își investighează 

propriul trecut, istoria familiei sale, precum 

și compania pentru care a lucrat el și tatăl 

sâu. În această investigaţie el dezleagă 
câteva secrete oribile. Unul dintre acestea 
este într-atât de bizar, încât ameninţă reali- 

tatea lumii noastre și profunzimea sufletului 
lui Curtiss. 

Filmat aproape în întregime pe scenă 

dar și în exterior, cu o distribuție de 30 de 
actori profesioniști, Phantasmagoria II 

aduce peste 30 de ore de provo- 

care și gândire profundă, deter- 
| minând jucătorul să atragă și 

alți jucători în acest fir întor- 

tocheat al povestirii. Ca și 

originalul, jocul oferă posibi- 
litatea de evoluare a capa- 

cităţii de utilizare la nivel 
| înalta parolei de protecţie. 
| Utilizând un nou sistem 

de editare, care va în- 
locui scenele mature cu 

versiuni revizuite reeditate, va permite jucă- 
torului, de la cel mai „proaspăt“ până la cel 
mai inițiat, să rezolve puzzle-ul. 

Cu o interfață modernă pentru AI, miș- 

care plină video şi provocarea adresată 
jucătorului, Phantasmagoria II promite cel 
puţin o experienţă grafică de joc de o 

amploare deosebită, dacă nu chiar unică, 
Acest joc este punctul forte, pe 5 CD, pentru 

DOS și Win '95, apărut pe 31 octombrie a.c. 

Aida Românaşu 



Creaturile biomecanice au cucerit 
planeta. În acest moment intervii tu! 
Un bătrân muronar târșâit în lupte, 
având controlul asupra unei echipe cu 
trei unităţi de luptă pentru a crea 

printre ei ceva BEDLAM 
Ai grijă să nu arunci în aer 

toată planeta, în încer- 
carea ta de ao 

Bedlam este 
un joc creat la școa: 
la lui Sindicate, ceva mai 
rapid dar mai fâră minte, 
totuși, destul de interesant pentru a 
i se aloca un număr considerabil de ore. 

Ca lider al patrulei Remote Assault 
Tanks (RATS), misiunea ta este să dis- 
trugi Bioneex-urile (oriunde s-ar afla ele) 
și să lovești în inima operațiunilor inami- 
ce, aruncându-le în aer instalaţile. Cele 
trei RATS îţi stau la dispoziţie, fiecare 
putând fi controlată prin satelit. 

Mașinăriile de care dispui sunt foarte 

„Cogito ergo sum“ - “Gândesc așadar 
exist“. Interesant este că această afir- 
maţie a făcut-o un calculator. Și nu ori- 
ce calculator, ci unul conceput pentru a 

distruge, care nu cunoștea sau nu avea 
setate noțiunile de milă, compasiune, 
frumos. Ai la dispoziție 5 personaje ce 
trebuie să distrugă pornirea periculoasă 
spre autopersonalizare a computerului. 

Harlan Ellison este unul dintre cei mai 
prolifici romancieri englezi de S.F. Autor a 
64 de cărţi și aproximativ 1700 nuvele, 
pentru publicul de la noi, el poate fi 
recunoscut ca autor a câtorva scenarii din 
celebrul STAR TREK. În 1967 vede lumina 
tiparului nuvela „| have no mouth and | must 
scream“, realizare ce a avut un impact ex- 
celent asupra publicului, fiind reeditată de 
foarte multe ori de atunci și până în prezent. 

Având în vedere succesul repurtat de 
nuvelă, cei din CYBERDREAMS s-au gân- 
dit câ nu ar fi o idee rea să facă un joc care 
să-i poarte numele , respectând aproxima- 

tiv linia narativă a acestuia. 

popa 
tote petale 

flexibile. Ele se mișcă şi se întorc în 
viteză purtând în “burţile” lor un ansam- 

blu asortat de arme. La începutul jocului 
dispui de o sumă de bani cu care trebuie 
să cumperi arme pentru fiecare unitate 

RATS. Bombe, grenade ofensive, 
grenade defensive, arme 

=, fotoionice, arme con- 
î=. Venţionale, şi multe 

altele vor fi 

> cu înaintarea în 
joc. Echipamentul de- 

fensiv constând în scuturi şi 
senzori poate fi, de asemenea, 

fixat, dar doar câte două din acestea 
sunt permise pentru fiecare RATS. 

Fiecare misiune are un obiectiv princi- 
pal și câteva secundare „ începând prin a 
te arunca pe tine şi armele tale în zona 

de luptă. 
Grafica este mai peste tot spectacu- 

loasă, cu clădiri pe mai multe niveluri, 
monștri bine animați și explozii excelente. 

Rezultatul a fost un quest de calitate, ce 

va pune mult la încercare tuturor nervii 

celor ce vor încerca să-l parcurgă. 
Totul a început într-o perioadă în care 

omenirea credea câ ceea ce generic este 
numit „viitor“ reprezintă o perioadă lungă 
de timp, în care războaiele nu au ce câuta 

Trebuie activate switch-uri, câmpuri de 
forță, porţi sau platforme mișcătoare care, 
nefiind soluționate, nu îi permit să te mişti 
de pe un nivel pe altul sau dintr-o zonă în 

Drept recompensă, primești bani, ar- 
mură, arme și alte surprize. Aproape orice 

„Action“, Dacă vi se pare doar bun și nu 
excelent, atunci aştept părerile voastre pe 
adresa redacţiei, cu mențiunea pe plic: „Am 
şi eu ceva de spus“ (şi asta nu numai pen- 
tru BEDLAM). 

Ionuț 
Bărcânescu 

și pericolul holocaustului e o noțiune arhaică. 
Ceea ce omul de rând nu ştia era faptul 

că 3 mari puteri militare puneau la cale rea- 
lizarea în mare secret a unui proiect ce 

viza construirea unor trei supercalcula- 
toare. Finalitatea proiectului a fost tragică: 
inteligența artificială a câlcat prima direc- 
tivă. Calculatorul a omorât cu bună știință 
un om! După această ispravă a fost de- 
clanșat ultimul război, Războiul Final, din ca- 
re au scăpat (mult spus) doar cinci oameni. 

Aceste cinci personaje aveau să su- 
porte aproximativ 100 de ani supliciile și 

capriciile lui AM-supercalculatorul, încătu- 
șaţi în containere speciale, transformându-se 
din cinci caractere normale la origine în 
paranoici isterici sau sinucigaşi. 

După 100 de ani, calculatorul inven- 
tează un joc. Acesta reprezintă șansa 
oamenilor de a învinge calculatorul. Alege 
unul dintre personaje și condu-l spre lu- 
mină. Demonstrează că dictonul „Cogito 
ergo sum" se aplică numai oamenilor, nu 
calculatoarelor. Ionuț Bărcânescu 
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Dacă vă plac strategiile, și mai ales 
cele hex , atunci aţi nimerit unde trebuie. 
Cyberstorm aparține seriei de jocuri hex. 
Eu unul nu sunt înnebunit după aceste 
jocuri , de aceea nu mă pot pronunța. 

Subiectul jocului este foarte simplu. 
Te ocupi de industria minieră, și pentru a 
obţine minereul mult dorit trebuie să 
explorezi o serie de planete numite 

Zorpf Zoog. Această explorare a 
planetelor se face prin intermediul 

unor roboţi pe care îi trimiţi 
acolo la bordul unei navete 
spațiale. Odată ajunși 

roboții vor sâpa, încârcân- 
du-se cu cât mai mult 
minereu pe care îl vor 

transporta pe Pământ. 

Singura problemă ar fi câ 

nu ești singur, în jurul 
planetei învârtindu-se o 

multitudine de interese. Există 
mai multe companii interste- 

lare care doresc acapararea 

acestor resurse. 

Care este soluția? 
Adoptarea unei tactici adec- 

vate în funcţie de numărul și puterea 

adversarilor pe care îi înfrunți, uzul 
armelor fiind foarte important. 

DOOM 
Necrolog de vacanţă 

Odiseea unui joc care a fâcut carieră 
i-a sfârşit. Explozia grafică aruncă la coș 
unul dintre cele mai jucate producții din 
istoria jocurilor pe calculator. Mândria 
casei ID Software se stinge văzând cu 
ochii. Furtuna 3D eșuează într-un sfârşit 
copleșită de puternicii competitori. 

Regele a murit, trăiască regele!. 
Dacă DOOM ar fi reprezentat o per- 

soană fizică, rândurile de mai sus ar fi 
fost sigur pe primele pagini ale ziarelor 

Primul lucru,și unul dintre cele mai 
importante, îl constituie alegerea 

roboților. De fapt, nu sunt roboți în ade- 
văratul sens al cuvântului, ci mai 
degrabă o combinaţie între roboți și 

oameni, un fel de 
androizi meca- 

nizaţi. 

Forţele de care dispun la început sunt 

ca ştiri senzaţionale. Final Doom este 
anunţată oficial de câtre băieții lui John 
Romero drept sfârșitul seriei începută în 
1993. Cu toate câ apariţia acestei pro- 

ducții este mai mult decât curioasă 
având în vedere ca editoarele de nivele 
Doom au produs sute sau chiar mii de 

hărţi în care se zbenguie liniștiți monștri 
deja celebrii procreați în Doom 1 şi 

Doom 2 iar site-urile de pe Intemet gem 

de nivele, totuși există o explicaţie. 
Cei de la ID și-au zis câ până la urmă 

cei care trebuie să pună un punct final 

poveștii nu pot fi alţii decât ei, asta și 

pentru a preveni transformarea acestui 

mit într-o ciorbă lungă de genul serialelor 

sud-americane. Perioada scursă de la 
apariţia lui Doom 1 şi până în prezent la 
acest Final Doom poate fi denumită pe 

scurt: DOOMIADA. 

trei Biodermi (oameni) şi trei Heres 
(exoscheletori). 

Trebuie să te hotărâşti asupra ce 
urmează să faci și la cantitatea de 
material pe care o dorești pentru că, în 

funcție de aceasta, vei avea nevoie sau 
nu de o încărcătură în plus. 

Roboții pe care îi ai (Biodermii) nu 

sunt foarte instruiți, așa că vei 
avea nevoie de puțină școală 
„pentru ei. Primii doi se vor 

&. specializa în rachete, iar 

cel de-al treilea în pilotaj. 
După ce ai pregâtit ple- 

carea, este timpul să mai și muncești 

puţin. Pui roboții să extragă material, dar 
acesta se poate face doar pe rând, 

> pentru că jocul este unul turn- 

“ based. Ţi-ai terminat mutările, așa 
că urmează END TURN. Acum este 

rândul calculatorului sâ-și mute piesele, 

pe care le va așeza astfel încât să te 

determine pe tine să pierzi orice poziţie 

mai avantajoasă. 
Cam atât vă pot spune despre 

Cyberstorm. Nu uitaţi să ne trimiteţi 

impresiile voastre. 

Robert Călin 

Poate dacă Final Doom oferea n 
arme, noi monştri sau noi competiții 

spaţiul alocat acestuia în revistă ar fi fost 

considerabil'mai mare iar tonul articolului 
mai sâltăreț. Dar cum singurul lucru nota- 
bil este includerea unui executabil spe- 
cial pentru WIN '95 atunci și efortul nos- 
tru este pe măsură. 

Încă două episoade îi aşteaptă pe 
împătimiţii Doom-ului: The Plutonica 
Experiment şi Evilution, fiecare cu câte 

32 de nivele. 
Şi pentru ca toate conturile să fie 

încheiate, au fost incluse și niște fiscere 
de text conţinând o parte din tricks-urile 
Doom-ului plus secretele tuturor nivelelor 
din Doom 1 și 2. 

Doomul rămâne... 
Odihnească-se în pace! 

Ionuț Bărcânescu 

] 
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A Ti THE FUIuRE 

SRS-PC300D e 
Model Code: SRS-PC300D 
System: E pg: 
Peavanoy Re fa 
50 Hz to 200 Hz; afs: e, iez 20 KHz 

Subwoofer. 1 
User 
se a, A Full x86 Instruction Set optimization 
Input Superplpelined 

Multi - Branch Prediction 
Speculative Execution 
Out - Of - Order Completion 
Register Remaning 
Data Dependency Removal 

DIAMOND Stealth Video 3400 

Standard RAM Configuration: 4MB VRAM A 
Monitor Compatibility: All standard variable % 
Frequency Analog compatible monitors roz. 
Maximum non-interlaced resolution of 1600x1200 CD-ROM 8X fi 
Maximum number of colors : 16 mil. at 1280x1024 MPC level tible 

1.2 MB Dati er Rate 
150 ms ss Time 
cica fe rasul iz 

a 

a 
DIAMOND ma dgga 
Bus: PCI compatibl 
Standar | 
Monitor 

Formated Capacity (MB) 1.2/ 2.5 
Heads/Disks 2/1; 4/2 
Track density 4,298 
Average Seek time 16.5 
Buffer size (KB) 128 
Data transfer rates 16.6 MB/S 

[1] [i CSS-B100 : Rotation Speed ( RPM) 3,600 
Model Code: NE Form factor (inches) 5.25 

ȘI System: full range ac eaker 
Frecvency respoi Hz 
Amplifier output p! Ma: ini 

Front panel co! 
power on/of, ve 
Inpults: front; ere era, out 
(stereo) (Walki A 
back: comj 

back: audio pia e > - (mono) 

Outpuls: fr 



Ziff-Davis Winstone 96* 
for Windows 95 

NASTE) 120Mhz Pentium procesor 

DAIA Cyrix 6x86-P120+ 

(909357) 133Mhz Pentium procesor 

DO ASI Cyrix 6x86-P133+ 

57 A 150MHz Pentium procesor 
AICI C yrix 6x86-P150+ 

DAIA] 166Mhz Pentium procesor 

E AIE Cyrix 6x86-P166+ 
* Source: MDR Labs, "Performance Analysis of the 6x86," 1/24/96 
(1) Source: Cyrix corp. 

Frequei 

MDR-007PC, 
Type: open: 

open-air di 

Cord lenght: 3 
Cori free 

mttzitm Bani 

SP-330 
Amplifier Specificaţions 
Rated Output Po 1 Channel: 
SW (4 ohms 1 % THD) 

Music power Per Channel: 
8W (4 ohms 1KHz,! ID) 

Total Harmonii 

<0.1% (4 ohms Hz) 
Frequency Response! 20-20.000 Hz, -2d8 
Input SeniNAy/20 
Input Impedance:2! 

mer cp i 
Fre E a . 
LEI 
Or 
Buit ifier 
Volume Control 

VPC 
mic headphone/ Ă 

amic headphone 
orei ol 2 8 Hz-20 KHz 

4 stereojmono switch on cord 

Sound Maker 18PnP i 
16-bit full duplex sound ci 
-Sampling rate from 4 to 44,1 K! 
Supports all meri dig d 
Supports games and applic 

-for Sound Botgros SSroaer. 
and MPC Plug r Win 

ioni Pe Smea 32 Voices, 
Instrument 

“(0 8PnP Pro 
Buitn inter 
-nteligent 
-Sx channel input/output mbing 
-MPU401 UART mode, Sound Blaster MIDI 

+ -20 Voice 72 Operator ESFM Systhesizer 
General MIDI wawtable upgardeable 

nd Maker Wave optional) 



Așa cum aţi 
văzul, această ru- 
brică se adresea- 
ză în principal fa- 

miliei și proble- 

melor pe care pro- 

gramele educaţio- 
nale le pot rezol- 

va. Nu glumesc în 
nici un fel când 
afirm că anumite 
probleme ce inter- 

vin în viața de zi 
cu zi a familiei se 
pot rezolva într-o 

oarecare măsură 
prin intermediul pala E 
programelor pe 

calculator. Dacă am vrea să estimâm 
impactul acestor programe ar fi foarte 
greu, deoarece le întâlnim oriunde ne-am 

duce firmele producătoare de soft 
educațional fiind foarte multe. 

Luna aceasta vă voi prezenta un pro- 

gram realizat de Europress, denumit 

“Longrage Labs”, program destinat în 
special celor ce doresc inițierea în 

învățarea limbilor străine. 
Pachetul de programe “Lan- 

guage Labs” se prezintă în 

mai multe versiuni, în funcție 
de limba pe care doriţi să o 
învățați. Astfel, puteţi opta 
pentru limbile engleză, fran- 

ceză, italiană, germană, spa- 

niolâ, acestea fiind și cele 

ms 

mai frecvent folosite în circuitul 
internaţional. 

În mod categoric subiectul pe care îl 

tratează acest soft este foarte interesant, 
dar în același timp şi oferta de astfel de 
programe este foarte mare. 

Să începem cu cel mai important 

lucru, cerințele minime ale acestui soft, și 
anume, Windows 3.1 sau Windows '95, 
486 DX, 4 Mb RAM, SVGA, Sound 
Blaster. 

Acum, că am încheiat și problema 

privind cerințele minime, să vorbim și 
despre ceea ce oferă acest program. 

Cea mai puternică merituoasă 

A 9 
realizare a celor ce au conceput acest 

educațional îl reprezintă modul facil în 
care cursantul este introdus într-o lume 
nouă, practic necunoscută și datorită 

unui nou concept pe care realizatorii l-au 
introdus integrarea în cadrul cursului se 
face în mod lin și folosind ca mijloc prin- 
cipal limba nativă cere în asociaţie cu 

diverse obiecte și cuvinte în limba 
engleză să asigure trecerea câtre 
noțiunile de bază ale limbii engleze. 

Această tehnică a fost experimentată 
de Rosetta Stone și a fost aplicată pentru 

prima oară într-un program de calculator. 
Programul dispune de o bază de date 

suficient de vastă, peste 800 de cuvinte 

și fraze, 200 de diferite exerciţii care 
îmbină fonetica și pronunția cu imaginile 
vizuale care vor stimula memoria vizuală 
a cursantului. De asemenea, Language 

Labs promovează ideea de a gândi în 



Vote denctne? Wire 
Topo (Cetin, _ Te fam În dania 

limba respectivă. 

Practic, ce înseam- 

combinaţia cuvin- 
telor vorbite cu cele 
scrise și cu imag- 
inile vizuale se a- 
junge la a-l pune pe 
cursant să aleagă 
între o variantă sau 
alta pe cea corectă, folosindu-se în 
exclusivitate limba engleză. Toate aces- 
tea pot fi cronometrate, oferind în acest 

mod posibilitatea comparării progreselor 

pe care cursantul le-a făcut. Se pornește 
de la elemente simple ce pot fi similate 
relativ repede, la acestea se vor adăuga 

în mod sistematic noi informaţii privind 

vocabularul și gra- 
matica pentru a con- 

solida cunoștințele 
acumulate anterior. 

În mod firesc, 
programul a fost 

conceput în așa fel 

încât să se adap- 
teze la nevoile fie- 

cărui individ, de 
aceea există 12 stil- 

uri diferite de a în- 
vâţa, fiecare oferind 
cursantului un mod 
diferit de abordare. 
Ca o facilitate adia- 
centă, se constituie 
posibilitatea de a 

înregistra pronunția ȘI) 

cursantului pentru 2 ÎN 

= See 
th | Ba 
“ia MĂ 

stabili care sunt progresele de fonetică 

pe care acesta le-a făcut. În aceeași linie 
tematică trebuie amintită și posibilitatea 

de a ne testa modul în care înțelegem 

după dictare. 
Să nu credeţi câ acest program se 

adresează numai începătorilor, el fiind la 

fel de bun și pentru cei deja iniţiaţi o- 
ferindu-le posibilitatea de a-și reîm- 
prospâta cunoștințele și de a-și anunța 

regulile de bază pe 
care le-am învăţat. 
Spre deosebire de 

celelalte forme de 
învățare a limbilor stră- 
ine, cum ar fi modul 
clasic de a învăța cu 
un profesor, de pe o 

Vi] carte sau de pe ca- 
|| sete, Language Labs 

Who tn rest 
“Tae motan fi cadita. 

Pine 15 nmnlăe? 
Tbe Norte în unire, 

We în pmtruralaet 
Tae boy In elene. 

prezintă anumite 

I.] avantaje și deza- 
(n vantaje. Fața de 

235] învățatul cu un pro- 
fesor, într-adevâr 
Language Labs nu 
se ridică la nivelul 
unei ființe umane, si i aus sl NI 
dar să nu uitâm și iu rile F 

IL] costurile pe care le 
implică angajarea 

unui profesor. Comparaţia cu benzile 
video și casetele audio nu își are rostul 
pentru că este foarte clar avantajul pe e i 

care interactivitatea cursului de calcula- 
tor îl oferă. 

Cam atât se poate spune despre 

acest program, nu vă pot descrie foarte 
„bine un program 

|] pentru învățarea lim- 

(WL) Jbii străine. Ideal ar fi 
FI să-l puteţi vedea să 

vă daţi seama des- 
pre posibilitâţile pe 
care acest program 
le oferă utilizatorilor 

consecvenți dar și 
celor care îl folosesc 
doar ocazional. 

Robert Călin 

a ut 



AZINUL POVISteI 

simulatoare 

Sileni Thunder 
Minimum: Minimum: 

2xCD-ROM drive 

Mouse 

Nota C.G.: 8,5 

Wing Commander 
Minimum: 

DOS 5.0+ 
486/33, ) d | 
4 Mb RAM, Li 

VGA (640x480) N VGA (640x480) 
2xCD-ROM drive 2xCD-ROM drive 
Mouse 
Nota C.G.: 7.5 

strategie 
CEE ADI 4 

Minimum: 

VGA (320x200) VGA (640x480) 
2xCD-ROM drive 2xCD-ROM drive 
Mouse | Mouse 
Nota C.G.: 12 ) Nota C.G.: 9,9 

RISEE Au INI minimum: 
Windows 3.1 + 

Sa 46/33, 
hp Se 8 Mb RAM, 

NI VGA (640x480) “ 4 i VGA (640x480) 
2xCD-ROM drive Li N 2xCD-ROM drive 

4 Mouse 
Nota C.G.: 8,5 

Minimum: 
Dos 5.0+ 

|486/33, 386/25, 
4 Mb RAM, 4 Mb RAM, 
VGA (640x480) VGA (640x480) 
2xCD-ROM drive 3] 2xCD-ROM drive 
Mouse z Mouse 

mmm maine aa | Nota C.G.: 9 f Nota C.G.: 7,5 



Magazinul revistei 

aventură 
Zork Nemesis Pandora Directive | Have No Mouth 

Minimum: Minimum: 
DOS 5.0+ 7 | Windows 3.1 + 
386/33, 486/66, 

E | 8 Mb RAM, 
HPRR VeA (640x480) N | VGA (640x480) VGA (640x480) | 

i i. | 2xCD-ROM drive Ab 2xCD-ROM drive 2xCD-ROM drive 
Mouse AV y Mouse 

i Nota C.G.: 8,5 

VGA (640x480) VGA (640x480) 
2xCD-ROM drive 2xCD-ROM drive 
Mouse Mouse 
Nota C.G.: 9 Nota C.G. 

redacției Computer Games di bl.B7, ap. 19, tel.: 
322.55.08 
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Aceștia benficiază de o reducere de 10% din preţul jocurilor cumpărate din cadrul redacției, de 

asemenea, prezentând cuponul de mai sus la magazinele din rețeaua ROMTRONIC beneficiază de ul 
reducere de 7000 lei la unul din jocurile oferite de acestea. 

Dacă doriți folosirea cuponului decupați-! și prezentaţi-! la magazinele de desfacere, 
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Există persoane care sunt susceptibile de o 

criză epileptică în condiţiile expunerii la variațiile de 
lumină ale unei zile normale. 

Anumite persoane pot risca un acces în momen- 
tul urmăririi unei emisiuni la televizor ori în timpul 
derulării unui joc sau al unei aplicaţii pe calculator. 

Dacă unul dintre membrii familiei sau un prieten 
a avut chiar și o singură dată simptome epileptice, 

acesta trebuie sâ consulte neapârat un doctor. 
Părinții trebuie să acorde o atenţie constantă 

copiilor în timpul folosirii calculatorului de câtre 
aceștia. 

Dacă în timpul folosirii calculatorului apar urmâ- 
toarele manifestări: tulburări de vedere, amețeli, 
pierderea cunoștinței, dezorientare, mișcâri invo- 
luntare sau convulsii, încetaţi imediat folosirea aces- 
tuia și consultaţi în cel mai scurt timp un medic. 

VĂ RUGÂM SĂ VĂ LUAȚI URMĂTOARELE 
PRECAUȚIUNI GENERALE CÂND DERULAȚI UN 
VIDEO JOC. 

e Nu staţi prea aproape de ecranul monitorului. 

eNu începeţi derularea unui joc dacă sunteţi 
foarte obosiţi sau nu ați mai dormit de mult. 

e Asiguraţi-vă că încâperea în care jucaţi este 
bine aerisită. Derularea unui joc este preferabil pe 
un ecran cu dimensiuni reduse. Odihniţi-vă în medie 
10-15 minute după fiecare orâ de joacă. 
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IMATION este o companie desprinsă din 3M la data 

de 1 lulie 1996, ale cărei valori sunt Imaginaţia și Informația. 

IMATION a preluat de la 3M toată gama de medii magnetice 

(dischete, CD-Rom, discuri optice, Travan, data tapes și data 

cartridges) păstrând același standard înalt de calitate. 

IMATION iniţiază o acțiune promoțională numită „Best for Data, 

Best for Multimedia” care va începe în Octombrie. Toate detaliile 

le găsiti pe ambalajul produselor. Fiecare produs are o valoare 

adăugată care constă într-un număr de puncte. Colectând aceste 

puncte veți avea posibilitatea de a primi în schimb câte un 

CD-Rom Microsoft sau câte un CD audio editat de casa de 

discuri EMI, la alegere. Așadar, fiți foarte atenţi! Începând cu 

luna Octombrie 1996 adunaţi cât mai multe puncte de pe 

ambalajele mediilor magnetice 3M/IMATION. 

ATENȚIEIII 
VĂ RUGĂM TRIMITEŢI PUNCTELE LA PO BOX 5-36 BUCUREȘTI 
sau direct în Elveţia cum este specificat pe cupon. 

Distribuitori AUTORIZATȚI 3M în România: 

ACCESS Bucureşti 

„ AGIS Computer Cluj 
BB Computer Arad 
CINOR Bucureşti 

ti + 
3122133. PANORAMA Oradea 0597143056 ps 

064/ 190 RANCO București 312.83 10 te %9 
057,280 555 REAL WESTECHI București, 620 62 $7 

320000 ROMTRONIC Bucureşti 31209 55 220 04 00 SI 
51/ 415 800 

041/618 580 

STARSOFT Craiova 
TORNADO Constanta 

IMATION 
Borne of SM Irnovution 


